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 يقديت
الحمد هلل الذم أنزؿ عمى عبده كتابان محفكظان في الصدكر ال يخمؽ 
كال يبمى عمى مر الدىكر، كأثاب عمى قراءة كؿ حرؼ منو بأعظـ األجكر، 

الصدكر، كأصمي كأسمـ عمى سيدنا  كاهلل يضاعؼ لمف يشاء كىك العميـ بذات
محمد سيد كلد آدـ الذم نىٍعتيوي كنعت أمتو في كتبو المتقدمة مذككر، كعمى 
آلو كصحبو الذيف حممكا القرآف كسعكا في تعميمو فسعييـ مشككر، كالتابعيف 

 ليـ بإحساف ممف تبله حؽ تبلكتو ما تعاقب الظبلـ كالنكر.
محاط برعاية اهلل كعنايتو فمـ يكؿ  كبعد؛ فمنذ نزؿ القرآف العظيـ كىك

حفظ ىذا الكتاب إلى عباده حتى ال يضيع، كما أضاع أىؿ التكراة كتابيـ 
حينما ككؿ حفظو إلييـ كما في قكلو تعالى: }ًبمىا اٍستيٍحًفظيكا ًمٍف ًكتىاًب 

  .(ُ)المًَّو{
كىذا الحفظ باؽ إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا، فبل تزاؿ طائفة 

ه األمة حاممة لمكاء الحؽ ظاىرة بو ال يضرىـ مف خالفيـ حتى يأتي مف ىذ
} اًفظيكفى نَّا لىوي لىحى   .(ِ)أمر اهلل، فقاؿ تعالى: }ًإنَّا نىٍحفي نىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىاً 

كالقرآف الكريـ منذ أف صدع بو النبي صمى اهلل عميو كسمـ كقرع بو 
كذبيف منيـ، يدعكف أنو قكؿ مسامع قكمو كىك يكاجو افتراءات كأباطيؿ الم

بشر كينسبكنو إلى محمد صمى اهلل عميو كسمـ أك إلى شيطاف يأتيو بو أك 
إلى رجؿ مف األعاجـ النصارل إلى غير ذلؾ مف ىذه التيـ التي لـ يجدكا لو 
دليبل سكل نفثات أحقادىـ، كقد تحداىـ القرآف أف يأتكا بمثمو أك بعشر سكر 

 فعجزكا عف كؿ ذلؾ.مف مثمو أك بسكرة مف مثمو 
كلكف المبطميف ال ينفككف عف اليجـك عميو في كؿ عصر، محاكليف 
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التشكيؾ في مصدره أك لغتو أك نزكلو أك جمعو أك تفسيره، كلكف ىييات فأنى 
ليـ أف يكاركا الشمس بأكفيـ، فقد غدت محاكالتيـ اليائسة، كما قاؿ 

 الشاعر:
 كىى قرنو الكعؿكناطح صخرة يكما ليكىنيا ... فمـ يضرىا كأ

كفي الفترة األخيرة ظير االستشراؽ بمحاكالتو السمجة لميجـك عمى 
اإلسبلـ عمكما كالقرآف خصكصا، مردديف ما سبؽ أف قالو كفار العرب قديما، 
كأضافكا إليو افتراءات ابتكركىا مف عند أنفسيـ كألبسكىا ثياب العممية كذبا 

قاد، كمحاكالت لطمس الحقيقة كزكرا، كما ىي إال إفؾ كبيتاف، كنفثات أح
ميٌكان{ ـٍ ظيٍممان كىعي ديكٍا ًبيىا كىاٍستىيقىنىٍتيىا أىنفيسييي حى جى كتشكيييا، }كى
(ُ). 

كببلشير ذلؾ المستشرؽ الفرنسي كاحد مف أكلئؾ المستشرقيف الذيف 
شرقكا باإلسبلـ، فصرفكا ىميـ إلى دراسة القرآف كترجمتو، كتكجيو سياـ 

ثكف ىنا كىناؾ عميـ يظفركف بتيمة، أك شبية، فمـ النقد لو، كراحكا يبح
 يجدكا سكل افتراءات كاذبة، كأباطيؿ فاشمة.

كفي ىذا البحث نمقي الضكء عمى مكقؼ ذلؾ المستشرؽ مف القرآف 
الكريـ مف خبلؿ كتابو المسمى: )القرآف .. نزكلو، تدكينو، ترجمتو، تأثيره( 

ة مكقفو مف القرآف، ثـ نكر كىك مف أىـ كتبو التي كضع فييا آراءه كخبلص
 عمى آرائو ىذه بالنقد كالتفنيد لنظير زيفيا كنكشؼ ضبلليا.

 أىمية البحث:
 تتجمى أىمية ىذا البحث في عديد مف األمكر منيا:

أنو يتناكؿ فكر أحد أىـ المستشرقيف الفرنسييف في القرف العشريف  -1
الذيف اىتمكا بدراسة القرآف الكريـ كالبحث حكلو كترجمتو، كال شؾ أف 
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الدراسات االستشراقية تمعب دكرا كبيرا في صياغة الفكر الغربي عف 
الشرؽ عمكما كعف اإلسبلـ خصكصا، ليس ذلؾ فحسب بؿ كتؤثر عمى 

الشرقييف بؿ كعمى بعض المسمميف، كمف ثـ كاف مف  فكر كثير مف
الضركرم عدـ إغفاؿ ىذه الدراسات لمعرفة ما تشتمؿ عميو كتنتيي 
إليو، كنقده كتفنيد ما تشتمؿ عميو مف شبو كأباطيؿ كتناقضات كأكىاـ 
يضاحو  كافتراءات كأكاذيب حكؿ اإلسبلـ كرسكلو ككتابو، إلظيار الحؽ كا 

 ؿ كدحره.كنصره، كالرد عمى الباط
كمف جية أخرل فإف الدفاع عف العقيدة اإلسبلمية كثكابت الديف  -2

كمقدساتو مف أكجب الكاجبات عمى المختصيف السيما في خضـ تمؾ 
اليجمات الشرسة التي تشف عمى اإلسبلـ مف ىنا كىناؾ بكافة الطرؽ 
كالكسائؿ، كالشؾ أف أعداء اإلسبلـ في الغرب يستخدمكف البحث العممي 

مف أدكات الطعف في اإلسبلـ كاليجـك عميو، فكاف لزاما عمى كأداة 
الباحثيف كالعمماء كطمبة العمـ أف يقكمكا بدكرىـ لصد العدكاف كالذكد عف 

 حياض اإلسبلـ كعقيدتو فيـ عمى ثغر مف ثغكر اإلسبلـ مرابطكف.
كما أف ىذا البحث يأتي ضمف األبحاث التي تستيدؼ خدمة كتاب اهلل  -3

حاكالت التشكيو كاالجتراء عميو كالشؾ أف ىذه األبحاث ليا الكريـ بدفع م
مف األىمية ما ليا لما يمثمو القرآف لؤلمة كما يشغمو مف مكانة في 
اإلسبلـ فيك المصدر األكؿ لمتشريع كالمعجزة الخالدة الشاىدة عمى 
صدؽ رسكلنا صمى اهلل عميو كسمـ كأنو الكتاب العزيز الذم ال يأتيو 

يديو كال مف خمفو، كأنو ال يمكف أف يككف مف قكؿ  الباطؿ مف بيف
البشر، فيك معجز بمفظو كمعناه كنزكلو كترتيبو، كسيظؿ القرآف منيبل 
عذبا لكؿ كارد يرد حياضو فيرتكم مف صافي منيمو كعذب مكرده، فيك 
ال تنقضي عجائبو كال تتناىى أسراره ككنكزه بؿ تتجدد عطاءاتو كتزداد 
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 فكائده.
 منيج البحث:

يتبع البحث المنيج االستنباطي في جانب العرض حيث يقـك الباحثاف 
باستنباط مكقؼ المؤلؼ مف المسائؿ المتعمقة بالقرآف الكريـ مسألة مسألة 
كما يتبع المنيج النقدم في الجانب النقدم حيث يقـك الباحثاف بتفنيد كتقييـ 

 مكقؼ المؤلؼ الذم سبؽ عرضو.
 خطة البحث:

 مف تمييد كثبلثة فصكؿ كخاتمة:تتككف خطة البحث 
  التمييد: كيتـ فيو التعريؼ باالستشراؽ كالمستشرقيف كالتعرؼ عمى

 المدارس االستشراقية.
 :الفصؿ األكؿ : كيتناكؿ ما يمي 

 المبحث األكؿ: التعريؼ بالمستشرؽ ببلشير كمدرستو االستشراقية. -
 و فيو.المبحث الثاني: التعريؼ بالكتاب كدكافع تأليفو كمنيج صاحب -

 :الفصؿ الثاني: مكقؼ ببلشير مف القرآف، كيتناكؿ ما يمي 
 المبحث األكؿ: مكقفو مف نزكؿ القرآف. -
 المبحث الثاني: مكقفو مف أساليبو في مراحؿ نزكلو. -
 المبحث الثالث: مكقفو مف تدكينو كجمعو. -
 المبحث الرابع: مكقفو مف ترتيبو. -
 المبحث الخامس: مكقفو مف تفاسيره. -
 سادس: مكقفو مف عمـك القرآف.المبحث ال -
 المبحث السابع: مكقفو مف ترجمتو. -
المبحث الثامف: مكقفو مف تأثير القرآف في الحياة اإلسبلمية  -

 كالمجتمع اإلسبلمي.
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 :الفصؿ الثالث: نقد مكقؼ ببلشير مف القرآف، كيتناكؿ ما يمي 
 المبحث األكؿ: نقد مكقفو مف نزكؿ القرآف. -
 مكقفو مف أساليبو في مراحؿ نزكلو..المبحث الثاني: نقد  -
 المبحث الثالث: نقد مكقفو مف تدكينو كجمعو. -
 المبحث الرابع: نقد مكقفو مف ترتيبو. -
 المبحث الخامس: نقد مكقفو مف تفاسيره. -
 المبحث السادس: نقد مكقفو مف عمـك القرآف. -
 المبحث السابع: نقد مكقفو مف ترجمتو. -
ثير القرآف في الحياة اإلسبلمية المبحث الثامف: نقد مكقفو مف تأ -

 كالمجتمع اإلسبلمي. 
 .خاتمة البحث: كتشتمؿ عمى أىـ نتائج البحث 

سائميف اهلل جؿ جبللو أف يكفقنا في ىذا العمؿ العممي كأف يجعمو في 
 ميزاف حسناتنا كأف يجعمو خدمة لكتابو الكريـ.

 أجمعيف.كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو 
 

  



  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0421   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتًٓيد
انتعريف باالصتشراق ٔادلضتشرقني ٔأْى ادلدارس 

 االصتشراقيت
 تعريؼ االستشراؽ في المغة:

كممة لـ تعرفيا المعاجـ العربية القديمة،  orientalistاالستشراؽ 
نما ىي مف المصادر الصناعية التي كضعت في العصر الحديث لتعبر عف  كا 
تمؾ الحركة الفكرية التي ظيرت في ذلؾ الكقت، كقد اشتقت مف الشرؽ الذم 
يدؿ عمى الجية الكاقعة بيف الجنكب كالشماؿ في مقابمة الغرب كالتي سميت 

 ركؽ الشمس.بذلؾ ألنيا جية ش
: طىمىعىت الشٍَّرؽي، كىالى  كالشرؽ في المغة: الشٍَّمسي حيفى تيٍشًرؽي، ييقاؿي
ؽي الشمسي ييقاؿ:  ٍيثي تىٍشري بىت الشٍَّرؽي، كالشٍَّرؽي: إٍسفاريىا، كالشٍَّرؽي: حى ييقاؿ: غىرى

حاح، ٍمعيو  آًتيؾى كيؿَّ يىٍكـ طىٍمعىةى شىٍرًقو، كالشٍَّرؽي: المىٍشًرؽي كىمىا ًفي الصّْ كجى
ؿ مف شىؽ الباب" ٍكءي الًذم يىٍدخي  . (ُ)أٍشراؽ، كقاؿى أبيك العىٌباًس: الشٍَّرؽي: الضَّ

ـي اٍلمىٍكًضًع  ؽ شيركقان كشىٍرقان: طىمىعىٍت، كىاٍس "كشىرىقىت الشمسي تىٍشري
دي مىا نىدىرى ًمٍف ىىذىا  لىًكنَّوي أىحى ؽ كى كىافى اٍلًقيىاسي المىٍشرى اٍلقىًبيًؿ... كأىٍشرىقىت المىٍشًرؽ، كى

: شىرىقىت كأىٍشرىقت  ًقيؿى مىى األىرض، كى الشمسي إٍشراقان: أضاءت كانبسطت عى
ٍيًو شىرىقت كأىٍشرىقىت أىضاءت، كشىًرقىت ًباٍلكىٍسًر: دىنىٍت  كىى ًسيبىكى حى طىمىعىٍت، كى

كًب" ًلٍمغيري
(ِ) . 

ب كالسيف كالتاء تزاداف لمطمب، فاالستشراؽ في المغة معناه طم

                                           
رؾم١ك: ِغّٛػخ ِٓ ( ربط اٌؼزٚص ِٓ عٛا٘ز اٌمبِٛص، أثٛ اٌف١غ ِزرؼٝ اٌشث١ذٞ، 1)

 .25/493اٌمب٘زح، ثذْٚ ربر٠خ. ؽ/  -اٌّؾمم١ٓ، دار اٌٙذا٠خ

٘ـ،  1414ث١زٚد،  -، دار طبدر3( ٌظبْ اٌؼزة، عّبي اٌذ٠ٓ ثٓ ِٕظٛر، ؽ/2)
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الشرؽ، كليس المقصكد طمب جيتو سيرا، إنما المقصكد طمب عمكمو 
 كمعارفو كلغاتو كآدابو كتاريخو كما يتعمؽ بو مف سائر العمـك كالفنكف.

يقاؿ لمف  -مكلدة عصرية–كاستشرؽ: طمب عمـك الشرؽ كلغاتيـ 
 .(ُ)يعتني بذلؾ مف عمماء الفرنجة

 تعريؼ االستشراؽ في االصطبلح:
معناه: حركة فكرية Orientalism االصطبلح  كاالستشراؽ في

غربية تتجو إلى دراسة كؿ ما يتعمؽ بالشرؽ مف معتقدات دينية كتاريخ 
كحضارات كلغات كآداب كفنكف كعادات كتقاليد كنحك ذلؾ مف ألكاف العمـك 

 كالثقافات التي تخص بمداف الشرؽ.
 كعرفو بعض الباحثيف بأنو "عمـ يدرس فيو لغات الشرؽ كتراث

  .(ِ)كأدياف شعكبيا كحضارتيـ كتاريخيـ، ككؿ ما يتعمؽ بيـ"
كعرؼ كذلؾ بأنو: "دراسة يقـك بيا الغربيكف لتراث الشرؽ بما يتعمؽ 

 .(ّ)بتاريخو كلغاتو كآدابو كعمكمو"
فاالستشراؽ تعبير أطمقو غير الشرقييف عمى الدراسات المتعمقة 

كأكضاعيـ االجتماعية  بالشرقييف: )شعكبيـ كتاريخيـ كأديانيـ كلغاتيـ
كبمدانيـ كسائر أراضييـ كما فييا مف كنكز كخيرات كحضاراتيـ ككؿ ما 

 . (ْ)يتعمؽ بيـ(
كيرل بعض الباحثيف أف االستشراؽ بكؿ مدارسو كفصائمو ىك عمؿ 

                                           
 . 3/311َ، 1961ث١زٚد،  -( ِؼغُ ِزٓ اٌٍغخ، أؽّذ رػب، دار ِىزجخ اٌؾ١بح1)

ثغذاد،  –ز اٌؼزثٟ، ػجذ اٌغجبر ٔبعٟ، دار اٌغبؽظ ( رطٛر االطزشزاق فٟ دراطخ اٌفى2)

 .23َ، ص1991 -٘ـ 1411

 -( اٌّظزشزلْٛ ٚاٌذراطبد اٌمزآ١ٔخ، ِؾّذ ؽظ١ٓ اٌظغ١ز، ؽ/ اٌّؤطظخ اٌغبِؼ١خ3)

 . 11َ، ص1993 -٘ـ1413ث١زٚد، 

االطزؼّبر، دراطخ ٚرؾ١ًٍ -االطزشزاق-( أعٕؾخ اٌّىز اٌضالصخ ٚخٛاف١ٙب اٌزجش١ز4)

٘ـ، 1421-دِشك، ػجذ اٌزؽّٓ ؽظٓ ؽجٕىخ ا١ٌّذأٟ،  -، دار اٌم9ٍُٚرٛع١ٗ، ؽ/
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مؤسسي منظـ فعرفو بأنو: "مؤسسة غربية بالغة القكة، قائمة عمى دراسة 
الجزء اإلسبلمي منو برؤية غربية  الشرؽ بشتى جكانبو، مع التركيز عمى

قائمة عمى التفكؽ العرقي كالثقافي بيدؼ سيطرة الغرب عمى الشرؽ، 
 .(ُ)كتشكيو اإلسبلـ في الشرؽ كالغرب"

بؿ يرل د. عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني أف االستشراؽ في 
حقيقتو كفي أكؿ نشأتو كاف مكجيا لئلسبلـ كلمعالـ اإلسبلمي خاصة، كأنو 

ىدؼ الغربييف مف إطبلؽ لفظ االستشراؽ بمعناه العاـ الذم يشمؿ كؿ كاف 
الشرؽ كالشرقييف، مسمميف أك غير مسمميف، أف يككف غطاءن لميدؼ 
األساسي، الذم ىك دراسة كؿ ما يتعمؽ باإلسبلـ كالمسمميف لخدمة أغراض 
التبشير مف جية، كأغراض االستعمار الغربي لبمداف المسمميف مف جية 

ثـ إلعداد الدراسات البلزمة لمحاربة اإلسبلـ، كتحطيـ األمة اإلسبلمية، أخرل، 
كتجزئتيا، كتفتيت كحدتيا، ثـ تكسعت الدراسات االستشراقية بعد تكسع 
االستعمار الغربي في الشرؽ، فتناكلت جميع ديانات الشرؽ كعاداتو 

 .(ِ)كحضاراتو كجغرافيتو كتقاليده كلغاتو ككؿ ما يتعمؽ بو
ك إشكالية فإف مفيـك ىذه الكممة يتغير تبعا الختبلؼ المكاف كىنا تبد

كتغير الزماف، فالشرؽ يختمؼ بالنسبة لمياباني أك العربي أك األمريكي أك 
األكربي، كما يختمؼ بالنسبة لمعصكر القديمة كالكسطى عنو بالنسبة 
لمعصكر الحديثة كالمعاصرة كخاصة بعد اكتشاؼ األمريكتيف، فقد كانت 

البحر المتكسط في العصكر الكسطى ىي مركز الحضارات اإلنسانية  منطقة
في العالـ، ككاف ىذا المركز ىك الذم يحدد مفيـك مصطمحي )الشرؽ( 
ك)الغرب(، ثـ انتقؿ مركز األحداث إلى شماؿ كشماؿ غرب أكربا، ثـ اتسعت 

                                           
( أظز: ِٛطٛػخ اٌزد ػٍٝ اٌّذا٘ت اٌفىز٠خ اٌّؼبطزح، ِغّٛػخ ِٓ اٌّؤٌف١ٓ، عّغ 1)

 .24/69ٚإػذاد: ػٍٟ ثٓ ٔب٠ف اٌشؾٛد، ؽ/ثذْٚ، 

 .121( أعٕؾخ اٌّىز اٌضالصخ ٚخٛاف١ٙب، ػجذ اٌزؽّٓ ؽظٓ ؽجٕىخ ا١ٌّذأٟ، ص2)
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 رقعة العالـ بعد اكتشاؼ األمريكتيف كتحكؿ مركز الثقؿ العالمي إلييا، مما
أدل إلى تغير مفيـك )الشرؽ( ك)الغرب(، كفي عالمنا المعاصر تككف مفيـك 
الشرؽ بشكؿ أساسي حينما أصبحت ىذه األمـ ذات الحضارات القديمة 
معرضة لؤلطماع االستعمارية الغربية، فجاءت التسمية إذف مف ىذه الدكؿ 

ليا، االستعمارية باعتبار أف ىذه األمـ الضعيفة تقع في الشرؽ بالنسبة 
كبذلؾ يككف ىذا المفيـك ناتجا عف ظركؼ كعكامؿ سياسية بالدرجة 

 .(ُ)األكلى
كقد غمب االستشراؽ عمى تعمـ األكركبييف خصكصا كالغربييف عمكما 
عمـك أىؿ الشرؽ، فالمستشرؽ ىك ذاؾ الغربي الذم اجتيد في تعمـ عمـك 

و كثقافاتيـ الشرؽ، كديانات أىمو كحضارتيـ كتاريخيـ كتراثيـ بكافة أنكاع
 في مختمؼ صكرىا.

كلذا يقاؿ مستشرؽ أم ميتـ بعمـك الشرؽ منتسب إلييا، كما يقاؿ 
مستعرب أم منتـ إلى العرب ممتصؽ بيـ، كقد استخدـ األلماف مصطمح 

 االستعراب بديبل لمصطمح االستشراؽ.
كعرؼ بأنو عالـ متمكف مف المعارؼ الخاصة بالشرؽ كلغاتو 

 .(ِ)كآدابو
: ىـ أكلئؾ النفر مف الباحثيف الغربييف Oriantalistsف فالمستشرقك

الذيف تخصصكا في دراسة لغات الشرؽ بعامة، كآدبو، كعقائده، كبخاصة 
الذيف تخصصكا في دراسة المغة العربية، كالديف اإلسبلمي قرآنا، كسنة، 

 . (ّ)كتشريعا، كحضارة، كتاريخا، كفنكنا، كآدبا، كعادات، كتقاليد ... إلخ

                                           
 .13-11( أظز: اٌّظزشزلْٛ ٚاٌزبر٠خ اإلطالِٟ، ػٍٟ ؽظٕٟ اٌخزثٛؽٍٟ، ص1)

 .3/311( ِؼغُ ِزٓ اٌٍغخ، أؽّذ رػب، )2)

( االطزشزاق ٚاٌغبرح ػٍٝ اٌؼبٌُ اإلطالِٟ، ِؾّذ ػجذهللا اٌشزلبٚٞ، ؽ/ دار اٌٙذا٠خ 3)

 . 6اٌمب٘زح، ص-ٌٍطجبػخ ٚإٌشز ٚاٌزٛس٠غ
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تشراؽ مكضكع كاسع كمتشٌعب يتناكؿ كؿ ما لو عبلقة بالشرؽ كاالس
 مف حيث المغة كاألدب كالتاريخ كالديف كالحضارة كما إلى ذلؾ. 
 –كاألكسط  -كيقسـ الشرؽ جغرافيا إلى ثبلثة اقساـ: األدنى 

كاألقصى، كلكف بالرغـ مف أنو يدخؿ ضمف مصطمح الشرؽ أك االستشراؽ 
المصطمح في الحقيقة يعني بصفة خاصة ما لو أية منطقة شرقية، لكف ىذا 

عبلقة بالدراسات العربية أك المغات التي تؤثر فييا العربية كالفارسية 
كالتركية، حتى بدأ بعضيـ يدعك دراسة المغة العربية كشئكف العرب بالدراسات 

 .(ُ)العربية، كيدعك المستشرقيف المتخصصيف بالعربية بالمستعربيف
 نشأة االستشراؽ:

اختمؼ العمماء في نشأة الحركة االستشراقية كتحديد بداية ظيكرىا 
إلى أقكاؿ كثيرة، فبينما نحا البعض إلى إرجاعيا لمحركب الصميبية أك إلى 
نقؿ األكربييف لتراث المسمميف في األندلس إلى بقية القارة األكربية 

ديث، حيث النصرانية، نجد كثيريف قد اعتبركا أف بدايتيا كانت في العصر الح
تتابعت جحافؿ القكل االستعمارية إلى البمداف الشرقية مف الشماؿ األفريقي 
كالشرؽ األكسط حتى الشرؽ األقصى، كقد صاحب الجيكش المستعمرة ليذه 
البمداف التي كانت تعاني مف الفقر كالضعؼ كالتخمؼ رغـ ثرائيا بغزارة 

لثقافي بشكؿ عاـ جحافؿ التاريخ، كخصكبة التراث المغكم كاألدبي كالعممي كا
مف العمماء في كؿ عمـ كفف، يقتحمكف كؿ ميداف محاكليف التنقيب في تراث 
الشرؽ الثرم، ككشؼ أسراره، باإلضافة إلى دراسة عادات الشرقييف كتقاليدىـ 

 كمعتقداتيـ عمى تنكع ثقافاتيـ كحضاراتيـ القديمة.
الذيف جاءكا  كال أدؿ عمى ذلؾ مف تمؾ الثمة مف العمماء الفرنسييف

                                           
بد اإلطال١ِخ، طؼذْٚ اٌظزِٛن، ؽ/ دار إٌّب٘ظ ( االطزشزاق ِٕٚب٘غٗ فٟ اٌذراط1)

 . 13٘ـ، ص1431ػّبْ،  -ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ
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مصاحبيف لمحممة الفرنسية عمى مصر، كالتي راحت تبحث كؿ كبيرة كصغيرة 
تتعمؽ بالتاريخ المصرم عمى اختبلؼ مراحمو كحضاراتو حتى كقت مجيء 
الحممة، كدكنكا كؿ ما شاىدكه كاكتشفكه في ىذه المكسكعة الضخمة التي 

نو ليس عشكائيا حممت عنكانا شفافا كىك "كصؼ مصر" كصفا دقيقا جريئا لك
 كال بريئا.

كلكف ينبغي أف نفرؽ بيف أمريف ميميف؛ بيف اىتماـ الغربييف 
بالشرؽ كعمكمو كىك أمر قديـ جدا كطبيعي، فما مف شؾ أف الحضارات 
شرقييا كغربييا يستفيد بعضيا مف بعض كيستمد بعضيا مف بعض، حتى 

ف قصدنا اىتماـ العالـ المسيحي عمى كجو التحديد بدراس ة اإلسبلـ كا 
كعمكمو، فيذا أيضا ال يعدك أف يككف محاكالت فردية كجيكدا غير منظمة، 
كالذم يمكف إرجاعو إلى الحمبلت الصميبية أك إلى مرحمة سقكط األندلس، أك 
إلى ما قبؿ ذلؾ، كبيف العمؿ العممي المنظـ الذم أصبح عمما لو أصكلو 

ىك الذم يسمى اآلف  كقكاعده كرجاالتو كتمكيمو كأىدافو كمناىجو، كىذا
باالستشراؽ كالذم نشأ مع الحركة االستعمارية الغربية عمى العالـ اإلسبلمي 

 في العصر الحديث.
كيكضح بعض الباحثيف تطكر مفيـك االستشراؽ مف مرحمة إلى 
أخرل فيقكؿ: "يراد باالستشراؽ اليـك دراسة الغربييف لتاريخ الشرؽ كأممو 

و كمعتقداتو كأساطيره، كلكنو في العصكر كلغاتو كآدابو كعمكمو كعادات
الكسيطة كاف يقصد بو دراسة العبرية لصمتيا بالديف، كدراسة العربية لصمتيا 
بالعمـ، إذا بينما كاف الشرؽ مف أدناه إلى أقصاه مغمكرا بما تشعو منائر 
بغداد كالقاىرة مف أضكاء المدنية كالعمـ، كاف الغرب مف بحره إلى محيطو 
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 .   (ُ)اىب مف الجيؿ الكثيؼ كالبربرية الجمكح"يعمو في غي
كينبغي التفرقة بيف االستفادة العممية كنقؿ العمـك مف الشرؽ إلى 
الغرب الذم كاف في ما يعرؼ بالعصكر الكسطى كبيف حركة االستشراؽ، 
فالعمـ بطبيعتو عالمي النزعة كليس حكرا عمى  أمة بعينيا، فبل يسكغ مثبل أف 

اآلف مف الغرب أنو حركة استغراب، ما لـ يكف ذلؾ ممزكجا  نسمي نقؿ العمـك
بنقؿ األفكار كالعادات كالتقاليد الخاصة بالغرب، كىكذا فاالستشراؽ ىك دراسة 
التاريخ كاألفكار كالعقائد كالمغات كاآلداب كالعادات كالتقاليد الخاصة بالشرؽ 

 كالتي تعد مميزة لو عف العالـ الغربي.
الدكتكر إبراىيـ مدككر إلى أف االستشراؽ بالمعنى كلذلؾ فقد ذىب 

العممي الكامؿ لـ يبدأ قبؿ منتصؼ القرف التاسع عشر الميبلدم، إذ إننا ال 
نستطيع أف نتحدث عف دراسات إسبلمية بالمعنى الكامؿ سابقة عمى ذؾ 
التاريخ، ككاف سبب ذلؾ أف الغربييف في اتصاليـ بالشرؽ شغمكا أكال 

سية كاالقتصادية، كلـ يتجيكا إلى النكاحي العممية كالثقافية إال بالنكاحي السيا
 .(ِ)مؤخرا

كالذم نميؿ إليو أف أكؿ جيد عممي استشراقي جدير بأف يعد ىك 
البداية الحقيقية لحركة االستشراؽ ىك تمؾ الجيكد التي قاـ بيا عمماء 
ف الحممة الفرنسية عمى مصر في نياية القرف الثامف عشر كبداية القر

 التاسع عشر الميبلدييف. 
كال شؾ أنو كاف مف أىـ المياديف التي أظير المستشرقكف عنايتيـ 
بيا كصرفكا اىتماميـ إلييا في جميع مراحؿ الحركة االستشراقية ىك اإلسبلـ، 

                                           
اٌمب٘زح، ثذْٚ ربر٠خ، -( ربر٠خ األدة اٌؼزثٟ، أؽّذ ؽظٓ اٌش٠بد، ؽ/ دار ٔٙؼخ ِظز1)
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اٌمب٘زح، -، دار اٌّؼبرف2( فٟ اٌفٍظفخ اإلطال١ِخ ِٕٙظ ٚرطج١مٗ، إثزا١ُ٘ ِذوٛر، ؽ/2)
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ذلؾ الديف الذم يمثؿ قكة عجيبة كركحا خفية تسرم في جسد أكبر مساحة 
قدات معتنقيو مف أبناء الشرؽ، مف الشرؽ ككاف ليا أكبر األثر في معت

كأفكارىـ، كعاداتيـ، كتقاليدىـ، كثقافتيـ، كامتزجت ركحو بأركاحيـ، كالزمتيـ 
عبر مراحؿ التاريخ المختمفة منذ ظيكره، حتى اصطبغت حياتيـ كميا بمكنو، 
فأكب ىؤالء المستشرقكف عمى دراستو ليس باعتباره دينا فحسب، بؿ باعتباره 

فريدة في سرعة نفاذىا إلى القمكب كقكة تأثيرىا عمى  أيضا ظاىرة حضارية
 المجتمعات.

إف االستشراؽ اليـك عمـ لو كيانو كمناىجو كمدارسو كفمسفتو 
كدراساتو كمؤلفاتو كأغراضو كأتباعو كمعاىده كمؤتمراتو، كىك عمؿ منظـ لو 

افية أىدافو ككسائمو كأساليبو كتأثيراتو السياسية كاالقتصادية كالمعرفية كالثق
 عمى العالـ كمو شرقو كغربو.  

ككاف البد ليـ مف دراسة كؿ ما يتعمؽ باإلسبلـ بما في ذلؾ مصادره 
المتمثمة في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة، كشخصية الرسكؿ صمى اهلل عميو 
كسمـ نفسو، كسيرتو كظركؼ نشأتو، كعناصر دعكتو، كما عنكا بدراسة 

استخدمت فييا مناىج عدة بحسب اختبلؼ التاريخ اإلسبلمي دراسة عميقة 
المدارس االستشراقية التي ينتمي إلييا كؿ مستشرؽ، كقامت ألجؿ ىذا 
اليدؼ حركة ترجمة قكية لكؿ ما كقع تحت أيدييـ مف تراث المسمميف، كقد 
عنكا بترجمة القرآف الكريـ، ككثير مف كتب التفسير، كالحديث، كالفقو، 

اإلسبلمي، ككذلؾ كتب العقائد كالفرؽ، إلى جانب كالسيرة النبكية، كالتاريخ 
كتب المغة كاألدب العربي، كعنكا بتعمـ المغة العربية، كالتبحر في عمكميا 
كآدابيا، كما عكفكا عمى دراسة اآلثار اإلسبلمية، كدراسة المجتمعات 

 اإلسبلمية دراسة نفسية اجتماعية.
 المستشرقكف كالقرآف:
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خاص بالقرآف الكريـ كترجمتو كدراسة  كقد كاف لممستشرقيف اىتماـ
تفسيره كالعمـك المتعمقة بو، كمف أىـ مظاىر عناية المستشرقيف بالقرآف 

 الكريـ ما يمي:
نشر أىـ الكتب المؤلفة في عمكمو، ككتاب التيسير في القراءات ألبي  -1

عمر الداني، ككتاب المقنع في رسـ مصاحؼ األمصار لو أيضا، 
 ف خالكيو.ككتب مختصر الشكاذ الب

البحث في تاريخ القرآف كأدكاره التي مرت عميو كبياف مكيو كمدنيو  -2
 كقراءاتو ككتابتو كتدكينو.

 ترجمة القرآف إلى المغات الغربية المختمفة ترجمة حرفية أك تفسيرية. -3
عجازه كنحك ذلؾ -4  .(ُ)االىتماـ بالعمـك المتعمقة بالقرآف كببلغتو كا 

القرآف عمى ىذا النحك دكافع عدة، نذكر كقد كاف كراء اىتماميـ بدراسة 
 منيا:

أنو آخر الكتب السماكية كالمييمف عمييا، كقد ذكر أف التكراة  -1
كاإلنجيؿ كتاباف سماكياف في األصؿ إال أنيما تعرضا لمتحريؼ، 
كاشتمؿ عمى بعض ما كرد فييما مف القصص كالعبر متفقا معيما 

المستشرقكف في إثبات أحيانا كمصححا ليما أحيانا أخرل، لذلؾ جيد 
 بشرية القرآف كأنو مستمد منيما.

إنكار القرآف لؤلسس العقيدة الثبلثة الكبرل في النصرانية كىي  -2
 التثميث كالصمب كالفداء.

محاكلة إخضاع القرآف لمنقد كأم كتاب بشرم آخر مجرديف إياه مف  -3
 قدسيتو منكريف ربانية مصدره.

مجتمع اإلسبلمي كما أضافو ما أحدثو القرآف مف تغيير شامؿ في ال -4
                                           

 .7( اٌّظزشزلْٛ ٚاٌذراطبد اٌمزآ١ٔخ، ِؾّذ ؽظ١ٓ اٌظغ١ز، ص1)
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لمحضارة اإلنسانية مف معارؼ كأبعاد فكرية، كما قدمو لمثقافة 
اإلنسانية مف تطكير دفع ىؤالء المستشرقيف إلى الحدب عمى 

 دراستو.
ثراء القرآف بالقضايا كاألحكاـ كالمعارؼ التي استثارت ىمـ  -5

المستشرقيف كبكاعثيـ عمى دراستيا كمناقشتيا بغض النظر عف 
 .  (ُ)مكاقفيـ منيا

 أىداؼ االستشراؽ:
كلقد كاف ليذه الدراسات االستشراقية دكافع كبكاعث حركتيا، كأىداؼ 

 عممت عمى تحقيقيا، أىميا:
خدمة القكل االستعمارية: كذلؾ بإمدادىا بالمعمكمات البلزمة لتحقيؽ  -1

سيطرة ىذه القكل عمى العالـ اإلسبلمي عسكريا كسياسيا كاقتصاديا 
خضاعو ليا، كما حدث مثبل بالنسبة لمحممة الفرنسية التي  كا 
اصطحبت معيا إلى مصر مجمكعة مف العمماء في مختمؼ 

محياة في مصر كالمجتمع التخصصات، فأمدكىا بكصؼ دقيؽ ل
المصرم بؿ كالتاريخ كاآلثار ككافة المجاالت، كفي كثير مف األحياف 
كاف المستشرقكف ممحقيف بأجيزة االستخبارات لسبر غكر حالة 
المسمميف، كتقديـ النصائح لما ينبغي أف يفعمكه لمقاكمة حركات 

يف البعث اإلسبلمي كحركات المقاكمة كالجياد ضد المحتميف الغاصب
ألراضي المسمميف كثركاتيـ، كالتصدم لمحركات اإلسبلمية التي 
تحافظ عمى اليكية اإلسبلمية، كتعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ تتعارض 

                                           
دار األًِ  1( أظز: اٌّظزشزلْٛ ٚاٌمزآْ اٌىز٠ُ، ِؾّذ أ١ِٓ ؽظ١ٓ ثٕٟ ػبِز، ؽ/1)

. ِفزز٠بد ػٍٝ اإلطالَ، أؽّذ ِؾّذ 125- 122َ، ص2114إرثذ، األردْ، -ٌٍٕشز

. اإلطالَ فٟ لفض االرٙبَ، شٛلٟ 17َ، ص1975ِطجٛػبد اٌشؼت،  3عّبي، ؽ/

 . 11َ، ص1991 -٘ـ 1411دار اٌفىز،  4أثٛ خ١ًٍ، ؽ/
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مع سياسات القكل االستعمارية، كال أدؿ عمى ذلؾ مف قياـ بعض 
المستشرقيف برصد الحركات اإلسبلمية المعاصرة، كدراسة أحكاليا 

لقرار في الببلد الغربية مف مكافحتيا، كبذؿ كأكضاعيا ليمكنكا صناع ا
كافة الكسائؿ إلطفاء نكرىا، كىناؾ عدد مف المستشرقيف مثؿ: 
"ىاممتكف جيب"، ك"ميشيؿ ريتشارد"، ك"ألفريد سميث" كغيرىـ كتبكا 
عدة دراسات عف ىذه الحركات، كمف أحدث الدراسات عف ىذه 

سبكزيتك عف الحركات تمؾ التي أعدىا المستشرؽ األمريكي جكف 
ظاىرة الصحكة اإلسبلمية في العالـ اإلسبلمي، كىك عمى صمة كثيقة 
بالبيت األبيض األمريكي، كفي فرنسا كاف "ببلشير" ك"ماسينيكف" 
كىما شيخا المستشرقيف الفرنسييف في كقتيما يعمبلف في كزارة 

 الخارجية الفرنسية، كخبيريف في شؤكف العرب كالمسمميف.
سبلمي: كذلؾ بفرض السيطرة الفكرية كالثقافية تغريب العالـ اإل -2

الغربية عميو مف أجؿ تحقيؽ تبعيتو لمغرب فكريا كثقافيا كحضاريا، 
كمف ثـ سياسيا، كقد استمـز ذلؾ اتخاذ كسائؿ عدة مثؿ خمؽ التخاذؿ 
يجاد الشعكر بالنقص في نفكس المسمميف كالشرقييف  الركحي، كا 

قابميتيا لئلبداع كالفكر المنطقي عامة، بالطعف في العقمية الشرقية ك 
كاستسبلميا لمخرافة، ككذلؾ بالطعف في لغاتو كبخاصة المغة العربية 
كآدابيا، كحمميـ مف ىذا الطريؽ عمى الرضا كالخضكع لمتكجييات 
ذابة شخصيتو اإلسبلمية عف طريؽ غسؿ دماغو شيئان  الغربية، كا 

قيقية كالظيكر فشيئان بأسمكب ماكر يعتمد عمى إخفاء النكايا الح
بمظير برئ لطيؼ كعدـ االحتكاؾ مباشرة المسمميف أك استفزاز 
شعار المسمميف بالتخمؼ كالدكنية كأنيـ ال سبيؿ لتحقيؽ  عكاطفيـ، كا 
نيضتيـ كتقدميـ إال بتقميد الغرب في كؿ شيء، كاتخاذ المدنية 
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الغربية نمكذجا يحتذل بو في كؿ كبيرة كصغيرة، كلقد عممت الكنيسة 
ميبية مع العممانييف كالصييكنييف في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ اليدؼ الص

الذم ذكرناه فميدكا أكالن لو بإنشاء المدارس كالكميات العممانية في 
طكؿ العالـ اإلسبلمي كعرضو، كأفسدكا مناىج التعميـ في بقية 
مدارس العالـ اإلسبلمي بؿ أشرفكا ىـ بأنفسيـ عمى التخطيط ليا 

، ثـ التفتكا إلى طبقة المفكريف كالمثقفيف ككضعيا مكضع التنفيذ
فأغركىـ بدراسات المستشرقيف الذيف كاف منيـ نفر يشتغمكف باآلداب 
العربية كالعمـك اإلسبلمية أك يستخدمكف غيرىـ في سبيؿ ذلؾ، ثـ 
يرمكف كميـ مما يكتبكف إلى أف يكازنكا بيف اآلداب العربية كاآلداب 

مية كالعمـك الغربية ليخرجكا دائما األجنبية، أك بيف العمـك اإلسبل
بتفضيؿ اآلداب الغربية عمى اآلداب العربية كاإلسبلمية، كبالتالي إلى 
إبراز نكاحي النشاط الثقافي في الغرب كتفضيميا عمى أمثاليا في 
تاريخ العرب كاإلسبلـ، كما غايتيـ مف ذلؾ إال بث التخاذؿ الركحي 

حمميـ مف ىذا الطريؽ عمى كالشعكر بالنقص في نفكس الشرقييف ك 
 الرضا بالخضكع لممدنية المادية الغربية.

التبشير: كيقصد بو خدمة األىداؼ الكنسية في محاكالت تنصير  -3
ضعاؼ ركح  المسمميف، أك عمى األقؿ صرؼ المسمميف عف دينيـ كا 
االعتزاز باإلسبلـ في نفكسيـ: كذلؾ بالتشكيؾ في عقيدة اإلسبلـ 

مثمة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية بالطعف كمصادره األساسية المت
، كفي الكحي، -صمى اهلل عميو كسمـ-فييما، كفي شخصية الرسكؿ 

كفي الصحابة، كفي التاريخ اإلسبلمي، كفي الفقو اإلسبلمي، كادعاء 
أنو مكتسب مف العادات الجاىمية تارة، كتارة أخرل يدعكف أنو مستقى 

عكف أنو مقتبس مف الشريعة مف القانكف الركماني، كثالثة يد
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الييكدية، إلى آخر ىذه االفتراءات كاألكاذيب، كال أدؿ عمى اليدؼ 
التبشيرم لبلستشراؽ مف أف كثيرا مف أكلئؾ المستشرقيف كانكا أساسا 
مف القساكسة كالرىباف كالمبشريف الغربييف، كقد أيقف رجاؿ الكنيسة 

رآف مصدر قكة الصميبية كالمستعمركف األكركبيكف أف بقاء الق
كتكجيو لممسمميف فيو الحكـ الصاـر بفشؿ جميع جيكدىـ كنشاطاتيـ 
التنصيرية كبنياية جميع مطامحيـ كأطماعيـ االستعمارية، كذلؾ مثؿ 
ر القس صمكئيؿ زكيمر في معيده الذم  ما قاـ بو المستشرؽ المينصّْ

يمتو أنشأه باسمو مف قبؿ المؤتمر التَّنفيذم ليككف مركزان لؤلبحاث م
إعداد األبحاث، كتدريب العامميف في صفكؼ المسمميف لتعزيز قضية 
تنصير المسمميف، ككذلؾ المستشرؽ البريطاني كليـ مكير، كيشيد 
عمى ذلؾ كتابو "شيادة القرآف عمى الكتب الييكدية كالمسيحية" فيك 

 كتاب تنصيرم في المقاـ األكؿ.
اكلة إيقافو: باعتباره التصدم لمدعكة اإلسبلمية كالمد اإلسبلمي كمح -4

في نظرىـ يمثؿ خطرا داىما عمى العالـ الغربي، لقدرة اإلسبلـ عمى 
قناع العقكؿ كحؿ المشكبلت الحياتية المختمفة بمنيجو  غزك القمكب كا 
الشامؿ الكامؿ، كذلؾ بالتشكيش عمى الدعكة اإلسبلمية؛ لكسب مكاقع 

غ أىدافيـ جديدة مف أرض المسمميف، فمما عجز المبشركف عف بمك 
حاكؿ قادتيـ مف المستشرقيف أف يشكشكا عمى دعكة اإلسبلـ بإلقاء 
األباطيؿ كالمفتريات في ساحة شريعتو الغراء، خصكصا بعد أف انتشر 
اإللحاد في أكربا كأمريكا، بعد أف كشؼ العمـ الحديث لمنصارل ما في 

حد دينيـ مف أمكر ال يقبميا العقؿ، كالتثميث الذم يجعؿ اإللو الكا
ثبلثة: أب كابف كركح قدس، كغير ذلؾ مف األسرار الكنسية التي 
يستحيؿ عمى العقؿ فيميا كاالقتناع بيا، فخشي المبشركف 
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الصميبيكف أف يطٌؿ اإلسبلـ بكجيو الميشرؽ عمى أكربا كأمريكا؛ فيجد 
قمكبا مييأة لو، كعقكال متجاكبة معو؛ فشجع رجاؿ الكنيسة حركة 

تعمركف ىذه الحركة؛ فكثر عدد المستشرقيف االستشراؽ، كحمى المس
الذيف يتصمكف اتصاال مباشرا بالكنيسة ليشكشكا عمى الدعكة 
اإلسبلمية إلضعاؼ سمطاف الديف عمى نفكس المسمميف، فكاف اليدؼ 
االستراتيجي مف حممة التشكيو ضد اإلسبلـ ىك الحيمكلة بيف أكركبا 

ميو مف خبلؿ كبيف قبكؿ اإلسبلـ بعد أف عجزت عف القضاء ع
 الحركب الصميبية.

خدمة األىداؼ الصييكنية: بمحاكلة إثبات فضؿ الييكدية عمى  -5
اإلسبلـ؛ كذلؾ بادعاء أف الييكدية في نظرىـ ىي مصدر اإلسبلـ 
األكؿ، كذلؾ ألسباب سياسية تتصؿ بخدمة الصييكنية فكرةن أكال، ثـ 

أفَّ نشاط دكلةن ثانيا، فممَّا ينبغي التكقؼ عنده كالتأكيد عميو 
المستشرقيف كالخبراء األمريكييف المعنييف بشؤكف الشرؽ األكسط 
يشكؿ جزءنا رئيسان مف نظاـ التخطيط لمعمؿ اإلسرائيمي كاألمريكي في 
المنطقة العربية، كىذا ينبينا إلى حقيقة ميمة، كىي أفَّ االستشراؽ 
يقـك في عصرنا الراىف عمى مخطط تحدده المصالح األمريكية 

يكنية في الشرؽ األكسط، كما لعب االستشراؽ األكربي كالصي
كاالستعمار اإلنجميزم مف قبؿ دكرا بارزا في خدمة األىداؼ 
عبلء شأف الييكد  الصييكنية بإنشاء صندكؽ اكتشاؼ فمسطيف، كا 
مع التقميؿ مف شأف العرب المسمميف، كالذم سيَّؿ لمصييكنية تحقيؽ 

كبير مف الييكد في المدارس  أىدافيا مف خبلؿ االستشراؽ كجكد عدد
االستشراقية األكربية كاألمريكية، كمف أكبر مستشرقييا مثؿ: جكلد 
تسيير، كشاخت، ككارؿ برككمماف، كلكيس ماسينيكف، كمكسيـ 
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 ردكنسكف، كمرجميكث، كبرنارد لكيس.
الحيمكلة دكف قياـ كحدة إسبلمية: فبعد إسقاط الخبلفة اإلسبلمية في  -6

صبية القكمية أك العصبيات المحمية كالكطنية، تركيا كبث ركح الع
نبَّش المستشرقكف خاصة في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف في 
حياء معارفيا لسمخ المسمميف مف  الحضارات الجاىمية القديمة، كا 
دينيـ، مف ذلؾ بعث الفرعكنية في مصر، كالفينيقية في سكريا، 

كالقكمية الطكرانية في  كاآلشكرية في العراؽ، كالفارسية في إيراف،
تركيا، أمَّا الجزيرة العربية فمقد بحثكا في آثار السابقيف، كأسمكا 
دراساتيـ "التاريخ الحضارم لمعرب قبؿ اإلسبلـ"، باإلضافة إلى إحياء 
النعرات القبمية، كالعصبيات المذىبية، كالنزعات الطائفية كالعقائدية، 

ثارة الخبلفات، لتفريؽ كحدة المسممي ضعاؼ ركح اإلخاء بيف كا  ف، كا 
ثارة الميجات العامية كذلؾ بالتشكيؾ في المغة العربية  المسمميف، كا 
كمصادرىا،كذلؾ ليطفئكا نكر اإلسبلـ، كليقطعكا صمة األمة اإلسبلمية 
بماضييا الحقيقي كسر كحدتيا كقكتيا كىك اإلسبلـ، مف أجؿ 

 .إجياض كؿ محاكلة الستعادة الكحدة اإلسبلمية مف جديد
الدافع العممي: كمع ذلؾ فبل ننكر أف عددا مف المستشرقيف كاف كراء  -7

اشتغاليـ بعمـك الشرؽ كآدابو كحضاراتو كعقائده دافع عممي، ككاف 
ىدفيـ ىك العمـ بيذا العالـ الساحر بالنسبة ليـ المميء باألسرار 
كاألمكر المثيرة لمفضكؿ العممي، كأف بعضيـ قد اتجو إلى البحث 

لمعرفة الحقيقة خالصة، كقد تكصؿ بعض ىؤالء إلى كالتمحيص 
صدؽ اإلسبلـ كاعتنقو، نذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ: تكماس أرنكلد 
الذم أنصؼ المسمميف في كتابو "الدعكة إلى اإلسبلـ"، كالمستشرؽ 
الفرنسي رينيو الذم أسمـ كعاش في الجزائر كلو كتاب "أشعة خاصة 
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نو دفف في الجزائر، كغيرىـ كثيركف بنكر اإلسبلـ"، مات في فرنسا لك
أمثاؿ ركجيو جاركدم، كليكبكلد فاس الذم عرؼ بعد إسبلمو بمحمد 
أسد، كمارجريت مارككس التي تسمت بعد إسبلميا مريـ جميمة، 
فيؤالء كأمثاليـ حينما اتبعكا المنيج العممي الصحيح، كالتزمكا 

عصب ضد بالمكضكعية في دراساتيـ االستشراقية، كتخمكا عف الت
اإلسبلـ، اىتدكا إلى الحؽ فاعتنؽ بعضيـ اإلسبلـ، كبقى بعض آخر 
عمى عقيدتو لكنو أنصؼ في الحكـ عمى اإلسبلـ كعقيدتو كشريعتو 
سيامات المسمميف العممية كالفكرية، كعطائيـ  كمصادره كتاريخو، كا 

 .(ُ)الحضارم، مثؿ ىنرم دم كاسترم، كدنيس ماسكف
 مدارس االستشراؽ:

الميتميف برصد حركة االستشراؽ كالمستشرقيف نكعاف مف  لمباحثيف
التصنيؼ لممدارس االستشراقية، فبينما يعتمد التصنيؼ األكؿ عمى اختبلؼ 
جنسيات المستشرقيف، نجد تصنيفا آخر لمدارس االستشراؽ يقـك عمى 
 أساس التكجيات العقدية لكؿ منيـ، كسنعرض كبل االتجاىيف في التصنيؼ:

 : التصنيؼ عمى أساس الجنسية:االتجاه األكؿ

                                           
( أظز: االطزشزاق .. رؼز٠فٗ . ِذارطٗ . آصبرٖ، ِؾّذ فبرٚق إٌجٙبْ، ِٕشٛراد 1)

اٌزثبؽ، اٌٍّّىخ اٌّغزث١خ، -ث١خ ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌضمبفخ )إ٠ظ١ظىٛ(إٌّظّخ اإلطال١ِخ ٌٍزز

دار  1. االطزشزاق لزاءح ٔمذ٠خ، طالػ اٌغبثزٞ، ؽ/21-13َ، ص2112-٘ـ1433

، االطزشزاق 19ٖ، ص1431دِشك،  -األٚائً ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ ٚاٌخذِبد اٌطجبػ١خ 

-ؼبرفٚاٌخٍف١خ اٌفىز٠خ ٌٍظزاع اٌؾؼبرٞ، ِؾّٛد ؽّذٞ سلشٚق، ؽ/ دار اٌّ

. االطزشزاق ٚاٌّظزشزلْٛ ِب ٌُٙ ِٚب ػ١ٍُٙ، 75-73َ، ص1977اٌمب٘زح، 

. االطزشزاق 24-21ِظطفٝ اٌظجبػٟ، ؽ/ دار اٌٛراق ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ، ص

. اٌّظزشزلْٛ 31-22ِٕٚب٘غٗ فٟ اٌذراطبد اإلطال١ِخ، طؼذْٚ اٌظزِٛن، ص

-ؼبِخ ٌٍىزبةٚاٌزبر٠خ اإلطالِٟ، ػٍٟ ؽظٕٟ اٌخزثٛؽٍٟ، ؽ/ ا١ٌٙئخ اٌّظز٠خ اٌ

. اٌّظزشزلْٛ فٟ ا١ٌّشاْ، أثٛ ِغب٘ذ ػجذ اٌفزبػ 35-27َ، ص 1999اٌمب٘زح، 

ػجذ اٌزؽ١ُ، ِغٍخ اٌغبِؼخ اإلطال١ِخ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛرح، اٌظٕخ اٌظبثؼخ، اٌؼذد األٚي، 

 .146، 145٘ـ. ص 1394رعت 
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 المدرسة اإليطالية:
تعد إيطاليا ميد الدراسات العربية كاإلسبلمية في أكركبا، فقد كاف 
الباباكات ىـ الذيف كجيكا إلى دراسة المغة العربية، كمف ىنا صدر القرار 
البابكم بإنشاء ستة كراسو لتعميـ المغة العربية في باريس كنابكلي كسالكنيكا 

ىا، كقد تعاكف مجمكعة مف نصارل الشاـ مع الكنيسة الكاثكليكية لنشر كغير 
الديانة الكاثكليكية في المشرؽ، كقد بدأ ىذا التعاكف باتحاد الكنيستيف 

ـ، كقاـ الماركنيكف بترجمة العديد مف كتب ُٕٓٓالماركنية كالكاثكليكية عاـ 
الـ اإلسبلمي كظير البلىكت إلى المغة العربية، كاستمر اىتماـ إيطاليا بالع

مستشرقكف في المجاالت المختمفة كمف ىؤالء عمى سبيؿ المثاؿ المستشرؽ 
األمير كايتياني الذم أصدر مؤلفو الكبير)حكليات اإلسبلمي(، كمنيـ أيضا 

 المستشرؽ كارلك نيممك الذم دٌرس الفمؾ كاألدب في جامعة القاىرة.
 المدرسة اليكلندية:

يختمؼ عف االستشراؽ األكركبي في أنو  إف االستشراؽ اليكلندم ال
انطمؽ مدفكعان بالركح التنصيرية،  السيما كأف ىكلندا كانت تدكر في الفمؾ 
البابكم الكاثكليكي، كقد اىتـ المستشرقكف اليكلنديكف بالمغة العربية 
كمعاجميا كما اىتمكا بتحقيؽ النصكص العربية، كمما يميز االستشراؽ 

رؿ التي تكلت طباعة المكسكعة اإلسبلمية كنشرىا اليكلندم كجكد مؤسسة ب
في طبعتييا األكلى كالثانية، كما تقـك ىذه المؤسسة بطباعة كثير مف الكتب 
حكؿ اإلسبلـ كالمسمميف، كمف أبرز المستشرقيف اليكلندييف سنككيكرخركنيو 
الذم ادعى اإلسبلـ كتسمى باسـ الحاج عبد الغفار، كذىب إلى مكة المكرمة 

ستة أشير حتى طردتو السمطات مف ىناؾ، فرحؿ إلى إندكنيسيا ليعمؿ كمكث 
مع السمطات اليكلندية المحتمة لتدعيـ االحتبلؿ في ذلؾ البمد اإلسبلمي، كمف 

ـ( كفنسنؾ صاحب َُٗٗأعبلـ االستشراؽ اليكلندم أيضا دم خكيو )ت
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ية، المعجـ المفيرس أللفاظ الحديث النبكم، كلو كتاب في العقيدة اإلسبلم
 ككذلؾ المستشرؽ منسنؾ كالمستشرؽ دكزم.

 المدرسة الفرنسية:
تعد المدرسة الفرنسية مف أىـ المدارس االستشراقية كبخاصة منذ 

ـ كالتي رأسيا المستشرؽ ُٕٓٗإنشاء مدرسة المغات الشرقية الحية سنة 
المشيكر سمفستر دم ساسي، ككاف ىذا المستشرؽ يعد عميد االستشراؽ 

لنصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر دكف منافس، كقد نشط األكركبي في ا
االستشراؽ الفرنسي إباف الحممة الفرنسية عمى مصر كبعدىا، فقد اصطحب 
نابميكف معو عددان كبيران مف العمماء في المجاالت المختمفة ليحدث ىزة انبيار 
لدل المسمميف كعممائيـ بالحضارة الغربية، كليزيد في دراسة أكضاع 

معات اإلسبلمية، كقد صدر عف ىذه الحممة كتابان ضخما بعنكاف )كصؼ المجت
مصر( كما إف نفكذ االستشراؽ الفرنسي استمر بعد كصكؿ محمد عمي 
سرششمة إلى السمطة حيث بدأت البعثات العممية في عيده ككانت تحت 
يراف كالمغرب األقصى  إشراؼ المستشرؽ الفرنسي جكمار، كقد أرسمت تركيا كا 

مماثمة، كمف أىـ أعبلـ ىذه المدرسة سيمفستر  دم ساسي، كلكيس بعثات 
ماسينيكف، كريجيسببلشير الذم ىك مكضكعنا في ىذا البحث، كمكسيـ 

 ركدنسكف.
 المدرسة اإلنجميزية:

أنشئت أكؿ أقساـ المغة العربية في الجامعات البريطانية في عامي 
الي، ككانت ـ في جامعتي كمبريدج كأكسفكرد عمى التك ُّٔٔـ كُِّٔ

الدراسات العربية اإلسبلمية يغمب عمييا الطابع الفردم، كلكف في ىذه األثناء 
كانت شركة اليند الشرقية تعمؿ جاىدة عمى إكماؿ احتبلليا لميند ثـ تسميميا 
لمحككمة البريطانية، كقد قامت الشركة بإنشاء مراكز استشراقية في اليند 
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أىؿ الببلد. كأنشئت كذلؾ جمعيات  لتدريب مكظفيف يستطيعكف التعامؿ مع
استشراقية مثؿ الجمعية البنقالية في أكاخر القرف التاسع عشر، كقد انتشرت 
المراكز االستشراقية في بريطانيا كظمت العاصمة لندف خالية مف مثؿ ىذا 
المركز حتى صرح المكرد كيرزف في إحدل جمسات البرلماف اإلنجميزم 

ز كانو مف المككنات الضركرية لئلمبراطكرية، بضركرة إنشاء مثؿ ىذا المرك
ـ، كانتقؿ إليو ُُٔٗكتأسست مدرسة الدراسات الشرقية كاألفريقية عاـ 

بعض المستشرقيف الكبار مف أمثاؿ تكماس آرنكلد كالفرد جيـك كغيرىما، 
كاستمرت المدرسة في النمك كاالزدىار حتى أصبحت المركز االستشراقي 

تنافس أكبر المراكز االستشراقية في العالـ، كمف أىـ األكؿ في بريطانيا، بؿ 
 أعبلميا جكرج سيؿ، كمرجميكث، كسير ىاممتكف جيب.

 المدرسة األمريكية: 
نشأ االستشراؽ في أكائؿ القرف التاسع عشر يغمب عميو الطابع 
الديني، كلكف مع عدـ إغفاؿ األطماع السياسية، فكيؼ يككف لبريطانيا 

عنيا الشمس كال يككف ألمريكا اىتمامات إمبريالية، إمبراطكرية ال تغيب 
ـ كأرسمت باحثييا إلى َُْٖكاشترؾ اليدفاف كتأسست الجمعية الشرقية عاـ 

العالـ العربي اإلسبلمي، كحرصت بعض الجامعات األمريكية أف تناؿ نصيبيا 
مف المخطكطات اإلسبلمية فاشترت جامعة برنستكف كمية مف المخطكطات 

ضـ ثاني أكبر مجمكعة مخطكطات إسبلمية، كنشطت البعثات حتى أصبحت ت
التنصيرية في ببلد الشاـ فأسست المدارس كالمعاىد العممية، كفي أكاخر 

ىػ( كصمت إلى البصرة طبلئع َُّٕـ )ُٖٖٗالقرف التاسع عشر كفي عاـ 
البعثة العربية )سميت كذلؾ تمكييا( ككانت برئاسة المنٌصر المشيكر 

ـ، كمف ُّٕٗ-ـُّّٗكاستمرت ىذه البعثة حتى عاـ صمكئيؿ زكيمر، 
 أشير أعبلميا ككرنيميكسفاندايؾ، كماكدكنالد، كجكرج سارتكف.
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 المدرسة األلمانية: 
اىتـ الباحثكف األلماف بالدراسات العربية اإلسبلمية منذ عيد مبكر 
فقد ثبت أف مارتف لكثر كاف مف الذيف تأثركا بالفكر اإلسبلمي حينما تمرد 

الكنيسة الكاثكليكية في ركما، كلكف مكقؼ لكثر كاف عدائيا جدان مف  عمى
اإلسبلـ كبخاصة الدكلة العثمانية، كقد تميز المستشرقكف األلماف بالجدية في 
البحث حتى اصطبغت الدراسات اإلسبلمية في أكركبا في كقت مف األكقات 

العديد مف  بالصبغة األلمانية، كما زاؿ االستشراؽ األلماني مزدىران في
الجامعات، كمف أعبلـ االستشراؽ األلماني يكىاف جاككب رايسكو، كيكليكس 

 فيمياكزف، كتيكدكر نكلدكو، ككارؿ برككمماف، كآف مارم شميؿ.
 المدرسة األسبانية: 

نشأ االستشراؽ األسباني في أحضاف حركة عدائية لكؿ ما ىك عربي 
كالتشكيو، كقد اختمط الدافع الديني كمسمـ، ككاف ىدفيا التحقير كاالنتقاـ 

الحاقد بدافع استعمارم سياسي حينما بدأت حركات االحتبلؿ األكركبي لمعالـ 
اإلسبلمي كطمعت إسبانيا في المناطؽ المجاكرة ليا فجندت مستشرقييا 
إلعداد الدراسات لمعرفة مكاصفات السكاف كطبائعيـ كتجارتيـ كزراعتيـ، 

يجات المحمية، كقد أنشأت الحككمة األسبانية العديد ككذلؾ معرفة المغات كالم
مف المراكز لتعميـ العربية العامية كالمغربية، كقد تجاكزت خمسيف مدرسة، 
كما تزاؿ إسبانيا تحتفظ بالكثير مف المخطكطات العربية في مكتباتيا الكبرل 

ية، كمكتبة اإلسككركياؿ كمكتبة مدريد الكطنية، كمكتبة جمعية األبحاث الكطن
يميميك الستشراؽ األسباني آسيف ببلثيكس،كمف أعبلـ ا  جارثيا كباريديس، كا 

 جكميز، كبكش فيبل.
 المدرسة الركسية: 

كاف االستشراؽ قكيان في ركسيا منذ عيد بعيد حيث تعكد الصبلت 
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بيف ركسيا كالعالـ اإلسبلمي إلى زمف الدكلة العباسية، حيث تبادلت الدكلة 
مع ركسيا، كلٌما ضمت ركسيا إلييا بعض المناطؽ اإلسبلمية السفارات 

اإلسبلمية ازداد االىتماـ باإلسبلـ كالعالـ اإلسبلمي، كقد أفادت ركسيا مف 
الدراسات العربية كاإلسبلمية في أكركبا كبخاصة في فرنسا حيث أكفدت 
ركسيا بعض الباحثيف لمدراسة في مدرسة المغات الشرقية الحية في باريس، 

ىتماـ باالستشراؽ في ركسيا في بداية القرف التاسع عشر حينما كقد قكم اال
أنشأت بعض الجامعات الركسية كراسي لمغة العربية كاإلسبلـ كمف ىذه 
الجامعات جامعة قازاف كجامعة مكسكك كجامعة بطرسبرج ككمية الزاريؼ 
كغيرىا، كمف أعبلـ االستشراؽ الركسي ؼ.ؼ. بارتكلد، ككراتشككفسكي، 

يفانكؼ  .(ُ)كا 
 االتجاه الثاني: التصنيؼ عمى أساس االتجاه العقدم:

 المدرسة النصرانية: كىي تنقسـ إلى فرعيف: -ُ
 الكاثكليكية. -أ
 البركتستانتية. -ب

ف اختمفا في بعض  كىذاف الفرعاف يمتقياف في األعماؿ كاألىداؼ، كا 
 اآلراء المذىبية.

 المدرسة الييكدية: -ِ
خاصة تخدـ مخططات الييكدية العالمية، كىذه المدرسة ذات أىداؼ 

ميما لبست في البيئات التي تككف فييا مف ألبسة النفاؽ تمالئ فييا ىذه 
 البيئات، كميما سترت كجييا الحقيقي بأقنعة مزكرة.

 المدرسة اإللحادية العامة: -ّ

                                           
. 33-21( أظز: االطزشزاق .. رؼز٠فٗ . ِذارطٗ . آصبرٖ، ِؾّذ فبرٚق إٌجٙبْ، ص1)

 . 146-113االطزشزاق ِٕٚب٘غٗ فٟ اٌذراطبد اإلطال١ِخ، طؼذْٚ اٌظزِٛن، ص
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كالمنتمكف إلى ىذه المدرسة ىـ المستشرقكف الممحدكف في الغرب، 
قامة مفاىيـ الحياة عمى المادية كتتمخص أىدافيـ بن شر الفكر اإللحادم، كا 

التي تنكر كجكد اهلل عز كجؿ، كىؤالء مكزعكف في مختمؼ المذاىب 
 االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية.

 المدرسة اإللحادية الشيكعية: -ْ
كالمنتمكف إلى ىذه المدرسة ىـ المستشرقكف الشيكعيكف، كتتمخص 

الشيكعية معان، كاستدراج شعكب األمة اإلسبلمية أىدافيـ بنشر اإللحاد ك 
 . (ُ)إلييما

كمف ذلؾ يتضح لنا أف المستشرؽ ريجيسببلشير ينتمي إلى المدرسة 
الفرنسية بحسب التصنيؼ القائـ عمى الجنسية، كبحسب التصنيؼ القائـ 
عمى االتجاه العقدم فيك ينتمي إلى المدرسة النصرانية الكاثكليكية، كسيظير 

ثير انتمائو األخير عمى كتاباتو فيما يتعمؽ باإلسبلـ عمكما كبالقرآف مدل تأ
 الكريـ خصكصا مف خبلؿ ىذا البحث.

  

                                           
 . 127، 126( أعٕؾخ اٌّىز اٌضالصخ ٚخٛاف١ٙب، ػجذ اٌزؽّٓ ؽظٓ ؽجٕىخ ا١ٌّذأٟ ص1)
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 انفصم األٔل
 انتعريف بادلضتشرق بالشري ٔكتابّ

 كمدرستو االستشراقية. (ُ)أكال: التعريؼ بالمستشرؽ ببلشير
 حياتو:

مستشرؽ فرنسي مف  Regis. L. Blachereريجيس. ؿ. ببلشير
أشير مستشرقي فرنسا في القرف العشريف كمف أعضاء المجمع العممي 

 َّالعربي بدمشؽ كالمجمع الفرنسي األعمى )األنستيتك( بباريس، كلد في 
ـ في مكنركج إحدل ضكاحي باريس، كسافر مع كالديو إلى ََُٗيكنيو 

اف أبكه ـ أم كىك في السادسة عشرة مف عمره، كقد كُُٓٗالمغرب في 
مكظفا في متجر، ثـ مكظفا صغيرا في اإلدارة الفرنسية في مراكش التي تـ 

ـ، كقضى دراستو الثانكية في ُُِٗإعبلف الحماية الفرنسية عمييا سنة 
مدرسة فرنسية في الدار البيضاء، كعيف مبلحظا في مدرسة مكالم يكسؼ 

عمى ليسانس  بالرباط بعد حصكلو عمى البكالكريا، فالتحؽ بالجامعة كحصؿ
ـ، ثـ أمضى السنة التالية ُِِٗالمغة العربية مف كمية اآلداب بالجزائر عاـ 

في مدينة الجزائر حيث تابع دركس كليـ مرسيو، كعاد بعد ذلؾ إلى الرباط، 
كتكلى العديد مف المناصب العممية منيا أستاذ المغة العربية في معيد مكالم 

ـ(، ُّٓٗ-ـُِْٗالمغربية العميا )يكسؼ بالرباط، كمدير معيد الدراسات 
 ـ( مف جامعة باريس برسالتيف:ُّٔٗكناؿ الدكتكراه )

األكلى: بعنكاف "شاعر عربي مف القرف الرابع اليجرم/العاشر 
 الميبلدم أبك الطيب المتنبي".

                                           
. 2/72َ ، 2112دار اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ،  15( أظز: األػالَ، خ١ز اٌذ٠ٓ اٌشروٍٟ، ؽ/1)

ث١زٚد،  -، دار اٌؼٍُ ٌٍّال3ٓ١٠ثذٚٞ، ؽ/ِٛطٛػخ اٌّظزشزل١ٓ، ػجذ اٌزؽّٓ 

 -، دار اٌّؼبرف 3، ؽ/1/316. اٌّظزشزلْٛ، ٔغ١ت اٌؼم١مٟ، 127َ، ص1993

 . 263َ. ِؼغُ أطّبء اٌّظزشزل١ٓ، ٠ؾ١ٝ ِزاد، ص1964اٌمب٘زح، 
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كالثانية: ترجمة فرنسية لكتاب "طبقات األمـ" لمقاضي صاعد 
 األندلسي، مع تعميقات مفيدة عميو. 

ثـ استدعتو مدرسة المغات الشرقية بباريس أستاذا لكرسي األدب 
ـ(، كعيف أستاذا في السكربكف حيث شغؿ كرسي ُُٓٗ-ُّٔٗالعربي )

ـ، كما عيف مديرا َُٕٗـ( كحتى تقاعده سنة ُّٖٗالمغة كاألدب العربييف )
ـ(، ثـ أستاذ المغة العربية ُِْٗلمدرسة الدراسات العميا كالعممية )

في باريس، كشغؿ منصب مدير معيد الدراسات اإلسبلمية الممحؽ كحضارتيا 
الباريسية « المعرفة»ـ(، كأشرؼ عمى مجمة ُٓٔٗ-ُٔٓٗبجامعة باريس )

الصادرة بالمغتيف العربية كالفرنسية، كانتخب عضكا في أكاديمية النقكش 
، كتكفي في السابع مف أغسطس ُِٕٗإحدل أكاديميات معيد فرنسا سنة 

 ـ.  ُّٕٗ
 مف أبرز إنتاجو:

كاف أكثر إنتاجو يصب في مجاليف ىما الدراسات القرآنية كالدراسات 
المغكية كاألدبية، كقد عني ببلشير عناية خاصة بدراسة القرآف، فكاف مما 

 ألؼ فيو: 
ترجمة لمعاني القرآف الكريـ إلى المغة الفرنسية، تقع في ثبلثة أجزاء،  -1

ا رآه في ترتيب نزكؿ السكر كقد رتب فييا سكر القرآف عمى حسب م
ـ، ثـ عاد إلى ترتيب المصحؼ حيف أعاد طباعة ُْٗٗكاآليات عاـ 
ـ، كىي ترجمة كصفيا الباحثكف بأنيا غير أمينة ُٕٓٗالترجمة عاـ 

حيث إنو لـ يحتـر النصكص القرآنية بؿ تصرؼ فييا كأضاؼ إلييا 
كعدـ كحذؼ منيا كفؽ ىكاه كفيمو مما يدؿ عمى قصكر فيمو لمقرآف 
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 .(ُ)قدرتو عمى استيعاب معانيو كمراميو
كتاب )القرآف .. نزكلو، تدكينو، ترجمتو، تأثيره( الذم ىك مكضكع ىذا  -2

 البحث.
كتاب مقدمة القرآف كىك عبارة عف مقدمة لترجمتو لمعاني القرآف ثـ  -3

 نشرىا في كتاب مستقؿ.
نبذة عف النفس في القرآف، كىك بحث نشره في مجمة الساميات سنة  -4

 ـ.ُْٖٗ
كتاب )معضمة محمد( تناكؿ فيو شخصية الرسكؿ صمى اهلل عميو  -5

 كسمـ كاإلشكاليات التي تتعمؽ بيا مف كجية نظره االستشراقية.
أما مؤلفاتو المغكية كاألدبية فيي غزيرة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال 

 الحصر:  
يـ كتاب )تاريخ األدب العربي( في جزأيف كترجمو إلى العربية إبراى -1

 الكيبلني.
كتاب )أبك الطيب المتنبي: دراسة في التاريخ األدبي( ترجمو إلى   -2

العربية الدكتكر أحمد أحمد بدكم، كقد تناكؿ فيو الشعر كنقاده: 
إبراىيـ اليازجي، كحسف المرصفي، كجرجي زيداف، كأحمد 
اإلسكندرم، كزكي مبارؾ، كشكقي، كحافظ إبراىيـ، ككامؿ الكيبلني، 

كعبد القادر المازني، كمحمد األسمر، كفؤاد إفراـ كأحمد ضيؼ، 
البستاني، كأحمد حسف الزيات، كعباس محمكد العقاد، كطو 
حسيف، كشفيؽ جبرم، كغيرىـ بالتحقيؽ كالتعميؽ كالنقد، فجاء 

 الكتاب مف خير الكتب التي تعرضت لمشاعر. 
                                           

( اٌّظزشزلْٛ ٚاٌمزآْ، دراطخ ٌززعّبد ٔفز ِٓ اٌّظزشزل١ٓ اٌفزٔظ١١ٓ ٌٍمزآْ 1)

-٘ـ1423اٌمب٘زح ،  -ِىزجخ س٘زاء اٌشزق 1ع، ؽ/ٚآرائُٙ ف١ٗ، إثزا١ُ٘ ػٛ

 . 53َ، ص2113
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 «. قكاعد العربية الفصحى»كتاب  -3
 «.معجـ عربي فرنسي انكميزم» -4

ضافة إلى عدد مف الكتب كاألبحاث بالمغة الفرنسية نشرىا في باإل
حكليات فرنسية كترجـ بعضيا إلى المغة العربية كأكثرىا في مجاؿ األدب 
العربي كتراجـ األدباء، كتبيا مستقبل، منيا: "ىؿ لمعكبرم تعميؽ عمى ديكاف 

، كحكؿ تعميؽ عمى ديكاف المتنبي ُّٖٗالمتنبي"، مؤتمر المستشرقيف 
ـ(، ثـ سعيد البغدادم في إسبانيا ُّٖٗحكلية معيد الدراسات الشرقية )

(، كسيرة كمصنفات الشاعر المترسؿ األندلسي ابف دراج َُّٗ)ىسبيريس 
ـ( كمقتبسات عف أشير الجغرافييف العرب في ُِّٗالقسطمي )ىسبريس 

ـ، كفاس في كتب الجغرافييف العرب في ُِّٗالعصر الكسيط، باريس 
يط، كترجمة طبقات األمـ لصاعد األندلسي بمقابمة النص الذم العصر الكس

ـ(، كالكزير الشاعر ُّٓٗنشره األب شيخك عمي مخطكط باريس )باريس 
ـ(، كمنيا ما كتبو ُّٔٗابف زمرؾ )حكليات معيد الدراسات الشرقية 

بمعاكنة مستشرقيف آخريف مف مكاطنيو أمثاؿ رينك كجكدفركاكديمكمبيف، 
 سيكالدم أدرياف، كدارمكف. كسكفاجو، كمارم

كقد كاف لو تبلميذ مف المستشرقيف مف أىميـ المستشرؽ الفرنسي 
 . (ُ)أندرم ميكاؿ كىك مف أكثر المستشرقيف حقدا عمى اإلسبلـ كتعصبا ضده

 ثانيا: التعريؼ بالكتاب كدكافع تأليفو كمنيج صاحبو فيو.
 التعريؼ بالكتاب:

ىذا الكتاب الذم أتناكؿ مف خبللو مكقؼ مؤلفو ببلشير مف القرآف 
الكريـ كىك كتاب )القرآف .. نزكلو، تدكينو، ترجمتو، تأثيره( يعد مف أىـ 

                                           
( أظز: آراء اٌّظزشزل١ٓ ؽٛي ِفَٙٛ اٌٛؽٟ ػزع ٚٔمذ، إدر٠ض ؽبِذ ِؾّذ، 1)

 .19ص
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الكتب التي كتبيا المستشرقكف في القرف العشريف عف القرآف الكريـ، كقد 
قاـ بنقمو كتب ببلشير ىذا الكتاب الذم ىك مكضكع البحث بالمغة الفرنسية، ك 

إلى العربية المترجـ رضا سعادة، كأشرؼ عمى الترجمة الدكتكر األب فريد 
جبر، كحققو كراجعو الشيخ محمد عمي الزعبي، كقامت بطباعة ىذه الترجمة 

ـ، كىك يقع ُْٕٗالعربية دار الكتاب المبناني في بيركت الطبعة األكلى سنة 
 دمة كسبعة فصكؿ.صحيفة مف القطع المتكسط، كيتككف مف مق ُٕٗفي 

فقد جاءت عبارة عف تأريخ  -كىي ميمة جدا–أما مقدمة الكتاب 
ألىـ ترجمات معاني القرآف الكريـ إلى المغات األكربية كدكافعيا كأىمية كؿ 

 ترجمة منيا، كسنتكمـ عف ذلؾ خبلؿ البحث.
كبينما يكحي عنكاف الكتاب بأنو سيبدأ بالحديث عف نزكؿ القرآف 

في دراسة القرآف، إال أننا بمجرد أف نتجاكزىا نفاجأ بأنو  كىذا ىك المنطقي
جعؿ الفصؿ األكؿ بعنكاف )المصحؼ بنيتو كتككينو( ليبدأ بالحديث عف 
المصحؼ، كلعؿ السبب في ذلؾ يرجع الىتمامو بمسألة ترتيب اآليات كالسكر 
داخؿ المصحؼ بيف ما ىك كاقع فعبل كمجمع عميو مف المسمميف، كبيف ما 

ك أكلى إلمكانية فيـ القرآف فيما تاريخيا بحسب مراحؿ نزكلو، كما يدؿ يراه ى
عميو مف أحداث كقعت في زمف النبكة عمى نحك ما ىك مكجكد في الكتاب 
المقدس الذم يسرد أحداثا تاريخية مرتبة ترتيبا تاريخيا في العيد القديـ الذم 

ما يتعمؽ يبدأ مف أكؿ بدء الخميقة كقصة البشر عمى األرض، السيما 
براىيـ كبنيو إسحاؽ فيعقكب  باألنبياء كاألحداث الكبرل، كنكح كالطكفاف، كا 
كيكسؼ كبقية األسباط، حتى زمف مكسى كخركج بني إسرائيؿ مف مصر ثـ 
التتبع لتاريخ بني إلسرائيؿ حتى زمف زكريا كابنو يكحنا المعمداف )يحيى(، ثـ 

ة المسيح مف كجيات نظر العيد الجديد الذم يجسد في األناجيؿ قصة حيا
 كاتبييا، ثـ مرحمة تاريخ النصرانية بعد المسيح.
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صمى اهلل -كقد تحدث ببلشير في ىذا الفصؿ عف نشأة رسكؿ اهلل 
في الجزيرة العربية كمقدار تأثره بالييكدية كالنصرانية، ثـ تحدث  -عميو كسمـ

مى اهلل ص–فيو عف جمع القرآف الكريـ مقررا أف أكؿ جمع لو تـ في عيده 
كذلؾ بتأثره بالييكد ألنو أحب أف يككف لو كتاب خاص بو كما  -عميو كسمـ

 -رضي اهلل عنو–لمييكد كتاب، ثـ تحدث عف الجمع الثاني في عيد أبي بكر 
، ثـ انتقؿ لمحديث -رضي اهلل عنو–كالجمع الثالث في عيد الخميفة عثماف 

، كاعتراض بعض العمماء عف القراءات القرآنية كدكرىا في فيـ النص القرآني
عمييا زاعميف أنيا تيدـ قدسية النص القرآني، ثـ تحدث عف مكقؼ بعض 

 الفرؽ اإلسبلمية مف النص القرآني.
ثـ تحدث بعد ذلؾ عف ترتيب اآليات كالسكر القرآنية في القرآف 
الكريـ، كتقسيـ القرآف إلى أجزاء زاعما أف القرآف فيو بمبمة فكرية، كختـ ىذا 

 بالثناء عمى نكلدكو كتجربتو في ترتيب المصحؼ ترتيبا زمنيا.الفصؿ 
أما الفصؿ الثاني فعنكانو: )الرسالة القرآنية في مكة( كقد تعرض فيو 
ألسمكب القرآف المكي كأنو كاف متأثرا بشبح اليـك اآلخر الذم كاف يخيـ عمى 

تشرؽ كىذه الفرية قد سبقو إلييا المس -صمى اهلل عميو كسمـ –فكر الرسكؿ 
كازانكفا، ثـ زعـ ببلشير أف ىذه القضية ىي السبب في مجيء السكر عمى 

 نكعيف:
األكؿ: سكر قصيرة كىي بسيطة في إيحاءاتيا كىي في إحدل عشرة 

 سكرة مكزعة في المصحؼ.
الثاني: سكر آياتيا أطكؿ في اثنتيف كعشريف سكرة تبتدئ بسكرة 

صر كاألسمكب، كقد ذكر أف الكيؼ كتنتيي بسكرة النجـ، كىي مختمفة العنا
كبل النكعيف جاء لتثبيت العقيدة كالتركيز عمييا، كقد لخص في نياية ىذا 

 الفصؿ أسمكب السكر المكية زاعما أف القرآف في ىذه الفترة كاف مضطربا.



  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0414   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما الفصؿ الثالث كعنكانو )رسالة القرآف في المدينة( فقد ذكر 
حتى أصبحت سكره تمتاز بالطكؿ، ببلشير أف الكحي في ىذه الفترة قد تطكر 

–كىي أربع كعشركف سكرة، كختـ الفصؿ ببعض القضايا الخاصة بمحمد 
كبعض المشاكؿ الخاصة بالكحي كمعالجتو لمنظاـ  -صمى اهلل عميو كسمـ

 القبمي كغير ذلؾ.
أما الفصؿ الرابع كعنكانو )الكاقعة القرآنية كعمـك القرآف( فقد تحدث 

كبمغيا  -صمى اهلل عميو كسمـ–نزلت عمى رسكؿ اهلل  فيو عف التنزيبلت التي
لمناس مف انقبلبات سياسية كاجتماعية كتطكرات فكرية كأخبلقية كنظرات 
عممية كدينية، كما أدت إليو ىذه التنزالت مف تقدـ حضارم كتمدف كاضح في 
المجتمعات اإلسبلمية، كما تحدث عف دكر المغة في ىذا التمدف، ثـ تعرض 

لقرآني كدكره في إيجاد مذاىب تفسيرية كالتفسير النحكم، ألىؿ لؤلسمكب ا
البصرة كما نتج عف ىذا األسمكب مف قراءات مختمفة، كما عاد إلى الحديث 
عف أسمكب القرآف المكي كما أحدثو مف تفكؽ إبداعي في مجاؿ اإلعجاز 

 القرآني، كعمـك الببلغة مما ميد لظيكر التفسير بعد ذلؾ كعمـ مستقؿ.
الفصؿ الخامس كعنكانو )التفسير القرآني أصكلو كأغراضو( فقد  أما

صمى اهلل –ذكر المؤلؼ فيو أف بدايات تفسير القرآف كانت في زمف الرسكؿ 
 ثـ تابع سيره مبلزما لمسمطة المرتبطة بيذا الكحي. -عميو كسمـ

ثـ تحدث عف الصعكبات التي كانت تكاجييـ لخدمة ىذا العمـ كعدـ 
ربي الذم نتج عنو غمكض في الميجات كتعدد في القراءات ثبكت الخط الع

سببت نشأة عمـ التفسير، كما ذكر أف مف أسباب تطكر عمـ التفسير ظيكر 
الفرؽ اإلسبلمية كتعددىا كحرص كؿ منيا عمى دعـ آراءه بالنصكص 
القرآنية كحمؿ شركحيا لما يكافؽ آراءىـ مما أظير نكعيف مف التفسير أطمؽ 

ير المفظي كالتفسير التأكيمي، ثـ تناكؿ بعض مشاىير المفسريف عمييما التفس
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ككتبيـ كاإلماـ الطبرم كتفسيره، كالرازم الذم غمب عمى تفسيره الطابع 
الكبلمي، ثـ انتشر بعدة ذلؾ عدة ألكاف في التفسير كالتفسير العقمي في 

 مدرسة محمد عبده.
قيدة كالشريعة أما الفصؿ السادس فعنكانو )القرآف كالسنة مصدر الع

في اإلسبلـ( فقد تكمـ فيو عف السنة كدكرىا في التعرؼ عمى سيرة الرسكؿ 
صمى اهلل عميو كسمـ كتاريخ نزكؿ القرآف كتأثيره عمى مفيـك النسخ كفيـ 
النص القرآني، كما تعرض لمكقؼ بعض الفرؽ مف النص القرآني كالجبرية 

تأكيؿ الحديث، ثـ  كالقدرية، كما تحدث عف دكر السنة في ظير مدرسة
تحدث عف القرآف باعتباره مصدرا لمتشريع كتحريـ الزنا كالخمر كالربا كالحرابة 
كغيرىا، ثـ تحدث عف مصادر التشريع األخرل كالسنة كاإلجماع كالقياس 
كاالجتياد، ثـ ختـ بدكر مدرسة محمد عبده في الرجكع إلى المصدريف الكتاب 

 كالسنة.
ؿ عنكانو )القرآف في الحياة اإلسبلمية أما الفصؿ السابع فقد جع

كالمجتمع اإلسبلمي( كتكمـ فيو عف مكانة القرآف في نفكس المسمميف، ما لو 
مف تأثير عمييـ، كمقدار اعتناء المسمميف بو بتحفيظو ألبنائيـ، كما عميو 
معمـ القرآف في السابؽ كالحاضر مف االحتراـ كالتكقير بيف المسمميف، ثـ 

القرآف في عبادات المسمميف كالصبلة، كفي التحصيف مف  تحدث عف أىمية
السحر كالحسد كنحك ذلؾ، كما كصؼ ىيئة القراء أثناء قراءتو كاعتناء 
المسمميف بالمصاحؼ حتى كتبكا فقرات مف القرآف عمى جدراف مساجدىـ، 
نشاء  كتخصص بعض الخطاطيف بنسخ المصاحؼ كتزيينيا كتذىيبيا، كا 

قراءة القرآف، كختـ الفصؿ بالحديث عف دكر إذاعات متخصصة في بث 
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 .(ُ)القرآف في حياة المسمميف كحؿ مشاكميـ السياسية كاالجتماعية
كيبدك المؤلؼ متأثرا ببعض سابقيو كمعاصريو مف المستشرقيف أمثاؿ 

 نكلدكو ككازانكفا كجكلد تسيير كغيرىـ. 
 أىمية الكتاب:

 كتأتي أىمية ىذا الكتاب مف عدة كجكه:
أف مؤلفو كىك ببلشير مف أىـ المستشرقيف الفرنسييف في أكال: 

القرف العشريف، كمف أكثرىـ معرفة بالمغة العربية كآدابيا، فقد ذكرنا عنو في 
ترجمتو دراستو لمغة العربية كآدابيا كتخصصو فييا حتى صار عضكا في 
المجمع العممي العربي بدمشؽ، كىذا يعطي كتابو عف القرآف أىمية لمعرفة 

ل قدرتو عمى استيعاب بياف القرآف، كىؿ نجح في ذلؾ أك غمبت عميو مد
عجمتو؟ كىؿ كاف منصفا في تناكلو لترجمة القرآف أك كاف كغيره مف 

 المستشرقيف الذيف غمبت عمييـ عصبيتيـ ضد اإلسبلـ؟
ثانيا: أف المؤلؼ ببلشير قد عني بالقرآف الكريـ عناية كبيرة فصرؼ 

ى المغة الفرنسية استغرقت منو جيدا كبيرا، كخرجت ىمو إلى ترجمة معانيو إل
في ثبلثة أجزاء، كقد اىتـ بترجمتو ىذه كثير مف الباحثيف المسمميف أمثاؿ 
الدكتكر إبراىيـ عكض، كالشيخ فكدم سكريباكمارا الذم أعد دراسة ليذه 
الترجمة كأبدل مبلحظات كمآخذ جمة عمى ىذه الترجمة، كقد بينا لنا كـ 

 منيجية كالمغكية التي كقع فييا ببلشير في ىذه الترجمة.األخطاء ال
ثالثا: أف ببلشير حاكؿ في تناكلو لمقرآف أف يتظاىر بالمكضكعية 
كاألمانة العممية كالتخمي عف التعصب ضد اإلسبلـ التي طفحت عمى كتابات 

 كثير مف المستشرقيف كفشمكا أف يكتمكىا أك يخفكىا.

                                           
( آراء اٌّظزشزل١ٓ ؽٛي اٌمزآْ اٌىز٠ُ ٚرفظ١زٖ ػزع ٚٔمذ، ػّز إثزا١ُ٘ رػٛاْ، 1)

 .  117-1/112َ، 1992-٘ـ1413اٌز٠بع، -ؽ/ دار ؽ١جخ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ



  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0411   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدر التشريع األكؿ في اإلسبلـ، كىك رابعا: أف القرآف الكريـ ىك م
ثبات نبكتو  المعجزة الخالدة الناطقة بصدؽ نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ كا 
كرسالتو، كمف ثـ فقد صرؼ كثير مف المستشرقيف عنايتيـ بيذا الكتاب 
العزيز بغية أف يجدكا فيو ضالتيـ لمطعف في اإلسبلـ كنبيو ككتابو فكانكا كمف 

 قاؿ الشاعر فيو:
 كناطح صخرة يكما ليكىنيا ... فمـ يضرىا كأكىى قرنو الكعؿ

لكنيـ اكتفكا ببث بعض الشككؾ كالشبيات حكلو، فكاف البد مف 
ظيار زيفيا كافترائيا كمجافاتيا لمحقيقة.  التصدم ليا كا 

كالكتاب كما يبدك مف عنكانو محاكلة لدراسة جادة لمقرآف الكريـ مف 
كبالغة األىمية، كمف ثـ فقد شمؿ ىذا الكتاب عدة زكايا عديدة لكنيا أساسية 

جكانب في دراسة النص القرآني كما يحيط بو، مما يضفي عمى الكتاب أىمية 
 تضاؼ إلى الكجكه التي سبؽ ذكرىا.

 دكافع مؤلفو إلى تأليفو:
أما دكافع ببلشير مف تأليفو الكتاب فيي ال تختمؼ كثيرا عف دكافع 

الذيف عنكا بالدراسات القرآنية كىي محاكلة  كثيريف غيره مف المستشرقيف
ثبات بشريتو، كالبحث عف مبررات  التشكيؾ في إليية المصدر القرآني كا 
لمطعف فيو، كذلؾ بتتبع الركايات الكاىية، كالتمفيؽ بيف عدة ركايات لمكصكؿ 
إلى نتيجة معدة سمفا، كمحددة قبؿ القياـ بالبحث، مما يفقد البحث 

لقارئ الثقة في أمانة المؤلؼ العممية، كرغبتو في مكضكعيتو، كيفقد ا
 الكصكؿ إلى الحؽ، كتخميو عف العصبية كاألحكاـ المسبقة.

 منيج مؤلفو فيو:
أما منيج ببلشير في تأليفو ليذا الكتاب فيك منيج مضطرب فيك ال 
يمتـز منيجا كاضحا في كتابو، فتارة يتبع المنيج التاريخي، كتارة يعمد إلى 
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لمنيج االنتقاء فيكتفي بالركايات التي تخدـ كجية نظره، حتى كلك مف يتبع ا
كانت كاىية أك ممفقة دكف غيرىا مف الركايات الصحيحة، كتارة يمجأ إلى 
المنيج اإلسقاطي فيسقط عمى القرآف بعض المثالب التي تتعمؽ بالكتاب 

ي المقدس، مما يدؿ عمى مجافاتو لممكضكعية، كتخميو عف الركح العممية، ف
تناكلو ليذا المكضكع، كعدـ أمانتو في النقؿ كالتفسير لمركايات التي يعمد 

 لبلستشياد بيا.
كىك بيذا يتبع المنيج الغالب عمى دراسات المستشرقيف لمقرآف الكريـ 
خصكصا كلممكضكعات المتعمقة باإلسبلـ عمكما سكاء في ذلؾ القدامى منيـ 

ال يتجاكزكنيا مف تمؾ التي كالمعاصريف، إذ يعتمدكف عمى مصادر معينة 
تيتـ بجمع الركايات دكف تمحيصيا ككتاب المصاحؼ ألبي داكد، كاإلتقاف 
لمسيكطي، كالفيرست البف النديـ، بينما ييممكف الركايات الصحيحة الكاردة 
في كتاب الصحاح كالسنف كمقدمات المفسريف القرآنية كمقدمة ابف عطية، 

كغيرىا، كما ييممكف كتبا ميمة في عمـك كمقدمة ابف جزم، كمقدمة القرطبي 
القرآف ككتاب أبي شامة المقدسي )المرشد الكجيز إلى عمـك تتعمؽ بكتاب اهلل 
العزيز، أك كتاب البرىاف في عمـك القرآف لمزركشي، ككتاب التبياف لمنككم، 
ككتاب ابف الجكزم )فنكف األفناف في عجائب عمـك القرآف(، أك شركح الكتب 

الصحيحاف كالسنف األربعة، كىذا يظير أثره في تكرار الشبيات الستة كىي 
 كاالفتراءات التي تتردد بيف المستشرقيف القدامى منيـ كالمعاصريف.

بؿ إننا نجد ببلشير يمجأ إلى مصادر غير متخصصة في عمـك القرآف 
أك معنية بدقة الركايات كتمحيصيا ككتب األدب كالتاريخ دكف االكتراث بما 

يو االعتماد عمى تمؾ المصادر في قضايا جكىرية تتعمؽ بالقرآف يؤدم إل
كعمكمو مف خمؿ منيجي فادح، بغية التأكيد عمى ما يصبك إلى تأكيده مف 
أحكاـ مغرضة، كاستنتاجات مغمكطة، كآراء متعسفة، أك التشكيش كالبمبمة في 



  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0410   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أذىاف القراء المسمميف، كما فعؿ في معرض حديثو عف عدد السكر المكية
كالمدنية حيث أحاؿ في أحد الحكاشي عمى كتاب اإلتقاف، ثـ قاؿ بعد ذلؾ: 
"حسب ركاية يقدميا لنا ابف النديـ في كتابو )الفيرست( فإف عدد السكر 

"، ثـ يعقب بقكلو: "الحظكا فالمجمكع ِٖ، كعدد السكر المدنية ٖٓالمكية 
نقدم في سكرة"، كىنا نجد الرجؿ المعركؼ بمنيجو الصاـر كحسو ال ُُّ

البحث لـ يجرؤ عمى أف يقكؿ مثبل إنو ربما كقع سيك في كبلـ ابف النديـ أك 
، ما ِٖتحكؿ إلى  ِٗخطأ أثناء النسخ، أك  ٖٓتحكؿ إلى  ٖٔأف العدد 

داـ إجماع األمة اإلسبلمية ككذلؾ ما تنطؽ بو المبلييف مف المصاحؼ 
 .(ُ)سكرة ُُْالمطبكعة عمى أف عدد سكر القرآف 

ضح جدا في الكتاب تأثر ببلشير الشديد بالمستشرؽ كمف الكا
األلماني نكلدكو في كتابو )تاريخ القرآف( حتى أنو ال يتكانى في اإلحالة عميو 
كمما أراد أف يكثؽ حديثا نبكيا ذكره أك ركاية مأثكرة تختص بمسألة جمع 
القرآف مثبل دكف اإلحالة إلى مصادرىا األصمية في كتب الحديث، حتى أننا 

جده في حاشية لو في كتابو يحيؿ عمى كتاب نكلدكو المذككر ثـ يضع بيف ن
قكسيف إشارة إلى أنو قد أسند نقمو إلى تفسير الطبرم، كرغـ أنو قد تبيف لو 
عدـ صحة اإلحالة كنص عمى ذلؾ إال أنو يمضي في استشياده بما نسبو 

 .(ِ)رهنكلدكو لمطبرم في تفسيره لمجرد أنيا تخدـ غرضو كتثبت كجية نظ

                                           
( أظز: ِٕب٘ظ اٌّظزشزل١ٓ اٌجؾض١خ فٟ دراطخ اٌمزآْ اٌىز٠ُ، ؽظٓ ػشٚسٞ، ِغٍخ 1)

طجبػخ اٌّظؾف اٌشز٠ف ثبٌّذ٠ٕخ اٌجؾٛس ٚاٌذراطبد اٌمزآ١ٔخ، ؽ/ ِغّغ اٌٍّه فٙذ ٌ

َ، 2116-٘ـ1427إٌّٛرح، ػّٓ أثؾبس ٔذٚح اٌمزآْ فٟ اٌذراطبد االطزشزال١خ، 

 .21، 19ص

 . 21( اٌّزعغ اٌظبثك: ص2)
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 انفصم انثاَي 
 يٕقف بالشري يٍ انقرآٌ 

 ادلبحث األٔل: يٕقفّ يٍ َزٔل انقرآٌ
عرؼ المستشرؽ ببلشير كممة قرآف بقكلو: "إف السكر المنزلة األكلى 
التي افتتحت دعكة محمد تشتمؿ عمى األصؿ المغكم السـ القرآف، ففي بعض 

كيمكف أف تككف ىذه الكممة المقاطع القرآنية كردت كممة قرآف بمعنى التبلكة، 
مأخكذة عف المغة السريانية التي يرد فييا لفظ مشابو جدا ليذا المعنى، أما 
بالنسبة لمحمد كأبناء جيمو فإف كممة قرآف فضبل عف ككنيا مزكدة بجرس 
مكسيقي، تعبر أساسا عف فكرة التبميغ بالقكؿ، كالتبشير الديني، كالرسالة 

قريب مف نياية دعكة محمد فقط، عندما  التي أخذت عف مبلؾ، كفي كقت
ابتدأ الكبلـ المنزؿ يثبت بالكتابة كالتدكيف، أمكف لكممة قرآف أف تأخذ المعنى 
العاـ لمكتاب المقدس بحسب المفيـك الذم نعرفو نحف، كقد أعطينا لكممة 
قرآف ىذا المعنى بطريقة مغايرة لمعقيدة، ألف الكتاب المقدس يقابؿ لفظة 

 .(ُ)ربية التي تعني تماما النص المكتكب"كتاب في الع
 كنستنتج مف ىذا النص ما يمي: 

في المغة بمعنى التبلكة، كقد جاء في  -برأيو –أكال: أف كممة قرآف 
، كقد رأل ببلشير أف (ِ)ترجمة أخرل لنص ببلشير أنيا التبلكة بصكت مرتفع

في سكرة مف  ىذا المعنى المغكم قد حددتو بعض المقاطع القرآنية التي كردت
كلـ يعيف ىذه  -صمى اهلل عميو كسمـ –السكر األكلى التي نزلت عمى النبي 

                                           
 .24، 23( اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ . رذ٠ٕٚٗ . رزعّزٗ . رأص١زٖ، ر٠غ١ض ثالش١ز، ص1)

دار  1ٔمذ٠خ، أؽّذ ٔظزٞ، ؽ/ ( آراء اٌّظزشزل١ٓ اٌفزٔظ١١ٓ فٟ اٌمزآْ اٌىز٠ُ دراطخ2)

، ٚلذ 27، 26. ص2119اٌزثبؽ، اٌٍّّىخ اٌّغزث١خ، -اٌمٍُ ٌٍطجبػخ ٚإٌشز ٚاٌزٛس٠غ

 ػجز ػٓ اطزغزاثٗ ِٓ إطمبؽ ِززعُ اٌىزبة رػب طؼبدح ٌٙذٖ اٌىٍّخ ِٓ رزعّزٗ. 
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 اآليات كال حتى السكرة.
ثانيا: زعـ ببلشير أف كممة قرآف مأخكذة مف كممة سريانية قريبة 
منيا في المفظ كالمعنى، كلـ يذكر كذلؾ ىذه الكممة، كال كيؼ كصمت إلى 

كال شيئا يثبت معرفتو بيا كىك لـ يعرؼ  ،-صمى اهلل عميو كسمـ–النبي 
السريانية كال تعمميا كال تكمـ بيا قط، كال كانت متداكلة أك معركفة لدل قكمو 
كفي بيئتو، كلـ يكف ببلشير أكؿ مف ذىب إلى ذلؾ بؿ سبقو إليو المستشرؽ 
الفرنسي شكالي، كلعؿ ببلشير قد أخذ ىذه الفكرة منو، إال أف شكالي قد جـز 

ة قرآف مأخكذة مف أصؿ سرياني دكف أف يذكر دليبل عميو، بينما لـ بأف كمم
 يجـز ببلشير بذلؾ، بؿ عبر عنو بصيغة االحتماؿ.

ثالثا: زعـ ببلشير أف إطبلؽ اسـ الكتاب عمى القرآف لـ يقع إال في 
عندما ابتدأت كتابتو كتدكينو،  -صمى اهلل عميو كسمـ -أكاخر حياة النبي 

رد سكر كآيات محفكظة كمتمكة باأللسنة، بؿ صارت كأصبح القرآف ليس مج
كذلؾ مدكنة كمكتكبة، كأخذت شكؿ الكتاب المقدس بمعناه المعركؼ عند أىؿ 

 الكتاب كنص مكتكب.
كقد قسـ ببلشير سكر القرآف مف حيث النزكؿ إلى أربعة مراحؿ، 

سكاء مف  -مف كجية نظره–مكضحا ما تميزت بو كؿ مرحمة مف سمات 
 أك مف حيث األسمكب. حيث المكضكع

كالذم يبدك أف ببلشير قد اتكأ في معالجة ىذا المكضكع اتكاء كاضحا 
عمى آراء نكلدكو، كليس ىذا بغريب عمى ببلشير ما داـ يعتبر طريقة نكلدكو 
ىي الطريقة المثمى التي يجب التقيد بيا فيقكؿ: "تدؿ التجربة فيما يبدك عمى 

يب الذم اقترحو نكلدكو كأخذ بو بعض أف التقيد بالمراحؿ الزمنية لمترت
 .(ُ)المترجميف يجعؿ قراءة المصحؼ سيمة بؿ ممتعة"

                                           
 . 44(اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ . رذ٠ٕٚٗ . رزعّزٗ . رأص١زٖ، ثالش١ز، ص1)



  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0412   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كىذه المراحؿ األربع عنده كالتالي:
 المرحمة المكية األكلى: -1

كىذه المرحمة تشتمؿ عمى عدة مكضكعات مرتبة في رأيو عمى 
 النحك التالي:

بقكلو: "إذا  االضطراب كالتردد أماـ مسئكلية الرسالة: كقد عبر عنيا -أ 
انطمقنا مف السكرة الثالثة كالخمسيف )النجـ( مف مصحؼ عثماف، 
كجدنا تتابعا في سكر مف قصير إلى أقصر، تيدينا إلى المحظات 
األكلى لمدعكة، كاف محمد مضطربا مترددا في قكاه، قريبا إلى اليأس 

 . (ُ)أماـ ضخامة رسالتو )سكرة المدثر كالضحى كاالنشراح("
تصكير اليـك اآلخر كأىكالو العظيمة: حيث يقكؿ ببلشير: "ثـ تمي  -ة 

ذلؾ مجمكعة أشد إيحاء، إذ إنيا تعد ثبلثا كعشريف سكرة، فتكضح 
لنا التجربة األكلى لمنبي الجديد، إنو ما يزاؿ تحت كطأة النداء 
اإلليي، يبلـز خيالو تصكره لمكارثة األرضية التي ستقضي عمى 

اب األخير، إف الساعة لقريبة كال تحديد لمكقت العالـ، كتصكره لمحس
ف ىمعا عظيما سيصيب اآلثميف  الذم ستقع فيو عمى البشر، كا 
كالمكسريف )كما في سكرة المعارج( .. كاألرض سترتعد ىي أيضا 
كسيقتمع األمكات مف سباتيـ كتككف ساعة الحساب )كما في سكرة 

مذىؿ بيف مصير  الزلزلة( .. كالجزاء عمى األعماؿ يتعيف بتقابؿ
المعذبيف كالناجيف )كما في سكرة الحاقة( .. إننا نحس ىذه 
الخاصية في كؿ مقطع، عمى أف التذكير بالممذات الفردكسية في 
جنات عدف يمثؿ أفضؿ مف كؿ ما سكاه ما في األسمكب مف بساطة 

                                           
 .45ص( اٌّزعغ اٌظبثك، 1)
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 .(ُ)إيحائية )كما في سكرة الطكر("
نعامو عمى خ -ط  مقو كرحمتو بيـ، يقكؿ الحديث عف قدرة اهلل كتنزىو كا 

ببلشير: "كلقد نجد في ىذه النصكص ذاتيا مكضكعا آخر مف 
مكاضيع التبشير تكشؼ كثرة كركده ما يكفي مف داللة عمى األىمية 
التي يتخذىا في عمؿ محمد النضالي، ال شؾ أف اهلل يكصؼ بقدرتو 
الكمية كتنزىو، لكنو ليس مع ذلؾ صانعا عديـ الشفقة، إنو خالؽ 

حدبو عمى البشر بعطاياه كاىتمامو بتزكيد العالـ بحبله، كما يظير 
أف النبات كالفاكية كالقطعاف التي تعطي الكساء كالمبف كالغذاء ىي 

 .(ِ)كذلؾ مظاىر لعطفو )كما في سكرة الرحمف("
التأكيد عمى أىمية الرسالة المحمدية، قاؿ ببلشير: "كال يقؿ أىمية  -د 

خر كاف ممحقا لمتذكير في سكر ىذه الفترة ظيكر مكضكع آ
بالساعة، إنو التصريح بسمك الرسالة التي كمؼ بيا محمد، ففي 
سكرة التككير تصاغ ىذه القضية األساسية في اإلسبلـ بألفاظ في 

 .(ّ)منتيى القكة"
إثبات عقيدة التكحيد باعتبارىا العقيدة األساسية في اإلسبلـ، قاؿ  -ٖ 

ة أساسية في اإلسبلـ ببلشير: "لـ تسمط األضكاء عمى إثبات عقيد
إال كىي كحدانية اهلل، بؿ يبدك أف سكرة النجـ تحتكم عمى آثار تردد 
في شجب عبادة ثبلث مف ربات المكييف، لكنما النص في كضعو 

، إال أف الكحدانية اإلليية (ْ)الحالي ظؿ يحتمؿ تصحيحا تخمينيا

                                           
 . 46، 45( اٌّزعغ اٌظبثك، 1)

 . 49( اٌّزعغ اٌظبثك، ص2)

 .51، 49( اٌّزعغ اٌظبثك، ص3)

( ٠الؽظ أْ ثالش١ز ٠مظذ ثذٌه لظخ اٌغزا١ٔك فٙٛ ِمزٕغ ثٙب ٚلذ ػُ فٟ رزعّزٗ ٌٍمزآْ 4)

 فمزاد "رٍه اٌغزا١ٔك اٌؼٍٝ ٚإْ شفبػزٙٓ ٌززرغٝ"ٟٚ٘ لظخ ثبؽٍخ.
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سرعاف ما ثبتت قاطعة، كبدكف مرد في سكرة اإلخبلص، كىكذا فمف 
الطبيعي أف يتجدد تثبيت ىذه العقيدة األساسية بمقدار ما تفرضو 

، كبطبيعة ٗ، كالمزمؿ ّْاألىمية المرتبطة بيا، كما في الطكر 
الحاؿ فإف ىناؾ صفات أخرل تطمؽ عمى اهلل في ىذه النصكص 

 .(ُ)نفسيا، لكنيا ال تشكؿ بالتأكيد ميزة غالبة في مجمكعة منتظمة"
رضيو: يقكؿ ببلشير "بعد ىذه النصكص الصراع بيف الرسكؿ كمعا -ٚ 

األكلى يمكننا أف نبحث في مجمكعة مككنة مف إحدل عشرة سكرة 
مكزعة في المصحؼ ابتداء مف السكرة السبعيف )المعارج( تتبلقى 
فييا بالطبع مطكالت في األخركيات شديدة الشبو بما عرفناه، لكف 

ي مجمكعة أخرل مف المكضكعات تكسع أيضا كتشيد لتغير ف
المكقؼ نحك المعارضيف المكييف، ال شؾ أف ىؤالء جعمكا النبي 
يشعر بصعكبة كؿ اتفاؽ، فإف الحرب الكبلمية في كجييـ ازدادت 

 .(ِ)خشكنة كنفاد صبر، كما دنا ىجره ليـ بالتأكيد"
الحض عمى التكبة كالصدقة كالتعبد إلى اهلل بقياـ الميؿ كاألدعية:  -س 

يزداد الحض عمى التكبة اتقادا، يقكؿ ببلشير: "كفي الكقت ذاتو 
(، كتشير آيات َِ-ُكذلؾ إدانة األغنياء كاألمر بالصدقة )البمد 

في مكاضع متعددة إلى أف التعبد لرب المشرؽ كالمغرب قد بدأ 
يتشكؿ مف غير أف يتحدد بالتفصيؿ، ككاف إحياء صبلة الميؿ يحتؿ 

لمٍَّيؿى ًإالَّ قىًميبلن * ًنٍصفىوي أىًك فيو مركزا ميما }يىا أىيُّيىا اٍلميزَّمّْؿي * قيـً ا
} رىتًّْؿ اٍلقيٍرآفى تىٍرًتيبلن مىٍيًو كى ، فيؿ نحكـ (ّ)اٍنقيٍص ًمٍنوي قىًميبلن * أىٍك ًزٍد عى

بأف الميتديف األكائؿ قد جيزكا منذ ذلؾ الحيف أدعية معينة لتتمى 
                                           

 . 52، 51( اٌّزعغ اٌظبثك، ص1)

 . 52( اٌّزعغ اٌظبثك، ص2)
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في ىجعة اليقظة؟ لقد جكزكا ىذا االفتراض، كلذلؾ استجابكا 
ف لضركرة  ما ابتياالت، كا  جمع خمس سكر فتككف إما صمكات كا 

سكرة الفاتحة التي سميت ىكذا ألنيا فاتحة المصحؼ ىي جديرة 
بالذكر ألنيا تتخذ في العبادة دكرا مماثبل لفاتحة "أبانا الذم في 

 .(ُ)السماكات في التعبد المسيحي"
 المرحمة المكية الثانية: 

أطكؿ مف سكر المرحمة السابقة، كما كىذه المرحمة تتميز بأنيا سكرىا 
تتميز بمكضكعاتيا كأسمكبيا يقكؿ ببلشير: "إف الفترة الثانية مف الدعكة في 
مكة تتمثؿ باثنتيف كعشريف سكرة تبتدئ بسكرة الكيؼ كتنتيي بسكرة النجـ، 
كىي نصكص مكسعة كمختمفة العناصر، كيكجد مثؿ نمكذجي عمى ىذا 

يؼ، إنا نتبيف في ىذه النصكص كثرة المظير التجميعي في سكرة الك
استعماؿ اسـ الرحمف إلى جانب أسماء أخرل تطمؽ عادة عمى اإللو، كربما 

، ُّ-ٗكافؽ المجكء إلى ىذه المفردات تصكرا خاصا بيذه الفترة )الزخرؼ 
(، كيظير التناقض القطعي دائما بيف األمة الفتية ْْ-ّّكخاصة يس 

( كتتأكد َٗ-ُٖرة مف سكرة المؤمنكف )كخصكميا، فنرل ليجة الجدؿ في فق
في السكرة ذاتيا عقيدة التكحيد، إف دكر المنذر الذم أنيط بمحمد يصبح 

-ْٗمكضكعا لعدة تذكيرات، كلو تعريؼ دقيؽ في مقطع مف سكرة الكيؼ )
(، أما الكافركف فإف القرآف لـ يقتصر فيما يتعمؽ بيـ عمى كصؼ نتائج ٔٗ

يـ كغير المستقيـ، بؿ إف جينـ تغدك كعيدا االختيار بيف الصراط المستق
 . (ِ)مكعكدا لممشركيف المكييف الذيف صمكا آذانيـ في كجو دعكة محمد"

كما تتميز ىذه المرحمة في نظر ببلشير بكثرة تكرار قصص األنبياء 

                                           
 . 53(اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ . رذ٠ٕٚٗ . رزعّزٗ . رأص١زٖ، ثالش١ز، ص1)
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الذيف "تألمكا مف اليزء كعانكا مما كجيو إلييـ مناكئكىـ مف اإلىانة كالتيديد 
نبياء كالشعراء كالصافات كالقمر( ىكذا يعالج ىنا مكضكع )كما في سكرة األ 

لى  النبي المبشر في الصحراء كما ترل، باالستناد إلى قصص قكمية كا 
قصص مأخكذة مف التكراة، أما مع القصص التكراتية فمـ يكف مف التكازم 
بد، كالقرآف يتتبع عف كثب الديباجة التكراتية عامة، إال أف المغة العربية 

عمى الركاية ميزة غريبة بسياقيا المكثؼ، كباىتماميا باإليحاء أكثر تضفي 
مف اىتماميا بالكصؼ، كفي ىذه النبكيات تكثر القصص عف مكسى بصكرة 
ممحكظة، في حيف أف مركزا ميما قد جعؿ لعيسى كمريـ )سكرة مريـ( رغـ ما 

تي تميز بو ىاتاف الشخصيتاف ىنا في بعض النقاط األساسية عف الصكرة ال
قدمتيا لنا عنيما األناجيؿ األربعة، أما القالب العربي الذم اتخذتو شخصية 
إبراىيـ، فيك أجدر أيضا بالمبلحظة، لقد بقي إبراىيـ في احتماؿ ذلؾ الكقت 
مثؿ األنبياء اآلخريف، كاف يعظ صما، ككاف حزنو أشد عمقا بمقدار ما كاف 

 .(ُ)("ّٗ-ِٔ، الزخرؼ َٓ-ُْيصطدـ بزيغ كالده نفسو )مريـ 
 المرحمة المكية الثالثة:

كىذه المرحمة في رأيو تعد امتدادا لممرحمة السابقة عمييا في 
مكضكعاتيا كطريقة معالجة ىذه المكضكعات كلكف ذلؾ ال يمنع مف ككنيا 

 تتميز عنيا بمميزات دقيقة في التفاصيؿ مف ىذه المميزات:
، كىك ما ذكره اإلكثار مف أسمكب الكعظ مقارنة بالمرحمة السابقة -1

ببلشير بقكلو: "يجب اإللحاح في نصكص ىذه الفترة الثالثة عمى الكثرة 
التي يرد بيا أسمكب في صيغة الكعظ، ال شؾ أف ىذا األسمكب كاف 
حاضرا في السكر السابقة، لكنما خبلؿ ىذه المرحمة التبشيرية الجديدة 

                                           
 .57، 56( اٌّزعغ اٌظبثك، ص1)
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 .(ُ)فإف الطريقة تتعمـ"
عمى المكييف، يقكؿ ببلشير: "إف  تعميـ الخطاب لمبشرية كعدـ قصره -2

القرآف يستعمؿ كثيرا في سكر ىذه المرحمة الثالثة عبارة "يا أييا 
الناس" فالكحي إذف لـ يعد مكجيا إلى المكييف فقط، بؿ أيضا إلى 
الذيف لـ يرد بعد التفكير بيدايتيـ، إلى المدنييف أكال، كمف ثـ إلى عالـ 

 .(ِ)البدك"
دعكية متبلحمة، يقكؿ ببلشير: "لقد كاف مف االىتماـ بعدة مكضكعات  -3

الطبيعي أف نجد التبلحـ في معالجة مكضكعات التبشير، كىذا التبلحـ 
يرتبط بتغير بسيط أنتجتو الظركؼ، فإف ىذه المكضكعات تبدك مرتبة 
كفقا ألبكاب ثبلثة عامة؛ التذكير باألخبلؽ الذم حصؿ لؤلنبياء 

في حقيقتو السامية ىك الشاىد  الغابريف، كالتأكيد عمى اف اإلسبلـ
عمى القدرة كالرحمة اإلليية، كالشعكر بأنو ينبغي عمى األمة الصغيرة 

 .(ّ)التي تبعت محمدا أف تعيش بالتقكل كاالستسبلـ لمصيرىا"
تبمكر دكر نبي اهلل إبراىيـ كمؤسس لمحنيفية، يقكؿ ببلشير: "كربما  -4

قدير اإلسبلمي ابتدأت في ىذه الفترة معالـ تطكر غريب في الت
لشخصية إبراىيـ، ىذا األب التكراتي لف يككف فقط مكسر أصناـ، كال 
سمفا مكرما ألبناء إسرائيؿ، بؿ تقرر مف اآلف كصاعدا مؤسسا 
لمحنيفية، كىي ىذا الديف البدائي الذم بشرت بو جميع الرسؿ ثـ 

 .(ْ)نسيتو األمـ الممحدة"
 المرحمة المدنية:
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القرآنية في المدينة بعد اليجرة ىي تعبير  يرل ببلشير أف المتنزالت
عف تمؾ المرحمة التاريخية مف حياة محمد كدعكتو كالظركؼ التي مر بيا 
كىذه المتنزالت ىي أربع كعشركف سكرة متفاكتة في الطكؿ كمتفرقة في 
المصحؼ فبينما نجد سكرة البقرة بطكليا تأتي في بداية المصحؼ نجد سكرة 

ة كقد أتت قرب نيايتو، كما يرل أف السكر المدنية البينة كىي سكرة قصير 
تضـ كؿ سكرة منيا عدة مكضكعات قد تبدك أحيانا غير مترابطة مع 

 .(ُ)بعضيا
 كيرل ببلشير أف المكضكعات التي تناكلتيا السكر المدنية نكعاف:

األكؿ: مكضكعات عكلجت في مكة سابقا كقصص األنبياء السابقيف، 
 عاصي كتيديد المشركيف بالعذاب.كتحذير المؤمنيف مف الم

الثاني: مكضكعات جديدة جدت نتيجة ظركؼ البيئة الجديدة في 
 المدينة كاألحداث التي كقعت في ىذه المرحمة التبشيرية.

 كأىـ ىذه المكضكعات كما يرل ىي:
المكضكعات المتعمقة بالحياة السياسية كالمسائؿ الدبمكماسية كالنزاع  -1

 المسمح.
يكد التي بدأت بمحاكلة استمالتيـ كالتعايش السممي العبلقة مع الي -2

ـٍ  مىٍيكي كا ًنٍعمىًتيى الًَّتي أىٍنعىٍمتي عى معيـ كما في اآلية }يىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍذكيري
دّْقنا  يَّامى فىاٍرىىبيكًف * كىآًمنيكا ًبمىا أىٍنزىٍلتي ميصى ـٍ كىاً  كىأىٍكفيكا ًبعىٍيًدم أيكًؼ ًبعىٍيًدكي

ؿى كىاًفرو ًبو{ًلمىا مىعىكي  ـٍ كىالى تىكيكنيكا أىكَّ
، كلكف بعد سنة بدأت االحتكاكات (ِ)

بيف المسمميف كالييكد، كاحتدت معارضة الييكد شيئا فشيئا، فياجرت 
قبيمة مف القبائؿ الييكدية الثبلث الكبرل التي كانت تساكنيـ المدينة، 
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  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0410   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي فطردكا ثـ لقي بنك النضير مصيرا أشد قسكة بسبب تمردىـ عمى النب
إلى خيبر ككاف قد حرضيـ عمى ذلؾ المنافقكف كىـ زمرة عربية 
انضمت إلى اإلسبلـ رياء، كانتيى ذلؾ االنشقاؽ الييكدم بإبادة 
عشيرة ثالثة منيـ ىـ بنك قريظة الذيف قد تكاطأكا مع المشركيف ضد 
المسمميف في غزكة الخندؽ، كما تكاصؿ شجب اإلسبلـ تعاطييـ لمربا 

العيد القديـ كقمبيـ لمعاني بعض المقاطع فيو، كندد كتحريفيـ 
 بمكاقفيـ في المدينة.

المكقؼ مف الطكائؼ المسيحية في جنكب الجزيرة العربية، كالذم اتخذ  -3
أشكاال مختمفة، فخبلؿ مرحمة تبشيرية أكلى بسط ىذا المكضكع بطريقة 
كاضحة، دكف كجكد أم عداء معيـ، لكف ذلؾ لـ يمنع مف شجب 

لعقيدة التثميث مرارا كما في اآلية }يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب الى تىٍغميكا ًفي القرآف 
ـى  ٍريى ؽَّ ًإنَّمىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبفي مى مىى المًَّو ًإالَّ اٍلحى ـٍ كىالى تىقيكليكا عى ًديًنكي

كحه ًمٍنوي فىآًمنيكا ًبال ري ـى كى كىًممىتيوي أىٍلقىاىىا ًإلىى مىٍريى ًمًو كىالى رىسيكؿي المًَّو كى ريسي مًَّو كى
لىده  انىوي أىٍف يىكيكفى لىوي كى ـٍ ًإنَّمىا المَّوي ًإلىوه كىاًحده سيٍبحى ٍيرنا لىكي ثىةه اٍنتىييكا خى تىقيكليكا ثىبلى

ًكيبلن { كىفىى ًبالمًَّو كى مىا ًفي اأٍلىٍرًض كى لىوي مىا ًفي السَّمىاكىاًت كى
، إال أف (ُ)

لىتىًجدىفَّ أىشىدَّ النَّاًس عىدىاكىةن  المائدة }استمالة أخرل تصاغ في سكرة 
دَّةن ًلمًَّذيفى آمىنيكا  ـٍ مىكى بىيي لىتىًجدىفَّ أىٍقرى ًلمًَّذيفى آمىنيكا اٍليىييكدى كىالًَّذيفى أىٍشرىكيكا كى
ـٍ الى  ريٍىبىاننا كىأىنَّيي ـٍ ًقسّْيًسيفى كى ارىل ذىًلؾى ًبأىفَّ ًمٍنيي  الًَّذيفى قىاليكا ًإنَّا نىصى
ـٍ تىًفيضي ًمفى  ذىا سىًمعيكا مىا أيٍنًزؿى ًإلىى الرَّسيكًؿ تىرىل أىٍعيينىيي كفى * كىاً  يىٍستىٍكًبري

} نَّا فىاٍكتيٍبنىا مىعى الشَّاًىًديفى بَّنىا آمى ؽّْ يىقيكليكفى رى الدٍَّمًع ًممَّا عىرىفيكا ًمفى اٍلحى
(ِ) ،

حية إال كاألكيد أف ليجة التبشير لـ تتغير كتنتيي إلى شجب المسي
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بعدما شعر محمد بأكلى مقاكمات العالـ البيزنطي، كخاصة يـك سقكط 
 مؤتة، حينئذ تساكل أنصار المسيح مع الييكد في لعنة كاحدة.

النضاؿ المسمح ضد المشركيف المكييف، كىؤالء ال يفرض اهلل عمييـ  -4
كا حربا ال ىكادة فييا إف شيئا مف االختيار قد ترؾ ليـ: }قيٍؿ ًلمًَّذيفى كى  فىري

ٍت سينَّتي  ٍف يىعيكديكا فىقىٍد مىضى ـٍ مىا قىٍد سىمىؼى كىاً  ًإٍف يىٍنتىييكا ييٍغفىٍر لىيي
} ًليفى ف لـ يستسمـ ىؤالء فالجياد كاجب "كقاتمكىـ حتى ال (ُ)اأٍلىكَّ ، كا 

 تككف فتنة كيككف الديف كمو هلل".
مة تناكؿ المسائؿ الحساسة التي يككف لحميا أىمية في العبلقات القائ -5

بيف أفراد األمة كما في سكرة النكر مف تبرئة عائشة مف الشبية التي 
نالت مف شرفيا ككما في سكرتي التحريـ كاألحزاب مف األمكر المتعمقة 
بنسائو، كمف تحريـ اإلكثار لو مف الزكجات )كالخميبلت( ككذلؾ حؿ 
اإلشكالية التي أقمقت ضمير النبي كىي زكاجو مف زكجة ابنو بالتبني 

ابقا، باإلضافة إلى أحكاـ تعـ النساء كما في اآلية }يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ قيٍؿ س
ًبيًبًيفَّ ذىًلؾى أىٍدنىى  بلى مىٍيًيفَّ ًمٍف جى ًنسىاًء اٍلميٍؤًمًنيفى ييٍدًنيفى عى بىنىاًتؾى كى أًلىٍزكىاًجؾى كى

} أىٍف ييٍعرىٍففى فىبلى ييٍؤذىٍيفى
(ِ). 

فيـ المؤلؼ بأنيـ بعض العناصر مكاجية نفكذ المنافقيف الذيف يص -6
المدنية المعتمدة عمى قبائؿ البدك، كبأنيـ حزب قميؿ العدد كلكنو مع 
ذلؾ صاحب نفكذ، كقد أطمؽ القرآف تسمية المنافقيف عمى الميتديف 
باستخفاؼ أك ازدراء كالذيف تعارض نزكؿ محمد في مدينتيـ لحد ما 

قعة الخندؽ كقضي مع مطامحيـ الشخصية، كقد كىنت مكائدىـ بعد ك 
 في النياية عمى عصابتيـ.
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تأديب الميتديف بآداب التعامؿ مع زعيـ األمة الذم شعر أكثر مف مرة  -7
كـ ىك جدير بزعيـ أمة المؤمنيف أف يبتعد عف مؤالفة كتكبر الميتديف 
الجدد الذيف مازالكا منغمسيف في شظؼ الحياة البدكية، لقد شعر بذلؾ 

لديمقراطية التي فرضيا الجك العاـ، كىذا دكف أف يتحكؿ عف الصبغة ا
المكضكع يتصؿ في أكثر مف مكضع باألدب الذم يعممو القرآف بصكرة 
أشمؿ .. إف مشاىد يكمية مزعجة بتكرارىا قد استدعت تنظيما يعبر 
عف فكرة مجيكلة في عالـ البدك ىي مفيـك المرتبية كما في اآليات 

كا لىوي }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى  ٍكًت النًَّبيّْ كىالى تىٍجيىري ـٍ فىٍكؽى صى تىٍرفىعيكا أىٍصكىاتىكي
كفى * ًإفَّ  ـٍ كىأىٍنتيـٍ الى تىٍشعيري ـٍ ًلبىٍعضو أىٍف تىٍحبىطى أىٍعمىاليكي ٍيًر بىٍعًضكي ًباٍلقىٍكًؿ كىجى

ـٍ ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو أيكلىًئؾى الًَّذيفى امٍ  كفى أىٍصكىاتىيي ـٍ الًَّذيفى يىغيضُّ فى المَّوي قيميكبىيي تىحى
رىاًت  جي رىاًء اٍلحي ٍغًفرىةه كىأىٍجره عىًظيـه * ًإفَّ الًَّذيفى يينىاديكنىؾى ًمٍف كى ـٍ مى ًلمتٍَّقكىل لىيي
ـٍ  ٍيرنا لىيي ـٍ لىكىافى خى تَّى تىٍخريجى ًإلىٍيًي كا حى بىري ـٍ صى لىٍك أىنَّيي ـٍ الى يىٍعًقميكفى * كى أىٍكثىريىي

رىًحيـه{ كىالمَّوي غىفيكره 
(ُ) 

مكضكعات أخرل تتعمؽ باؿ األحداث في المدينة مثؿ حكـ الشعر  -9
كاألمر بالصبر كالمقاكمة، كالتأكيد عمى الرجاء، باإلضافة إلى المشاكؿ 
المادية البحتة تتعمؽ بالفقراء كبتمكيؿ العمميات العسكرية كمسألة 
 تقسيـ الغنائـ "ىنا أيضا نعثر عمى صيغة براغماتية ىي الميزة

 األساسية كال شؾ لمتدابير التي تتحدد بطريقة الكحي".
المشكبلت التي طرحيا استبداؿ النظاـ القبمي بنظاـ جديد، كالمراتب  -9

، ّٓ، آؿ عمراف ِِٗاالجتماعية كالتفاكت بيف الجنسيف )البقرة 
( كما طرحتيا أيضا تحديدات ُٕ، كالنحؿ ُٓٔ، األنعاـ ّْالنساء 

كالمحرمات الجنسية أك الغذائية كاألخبلؽ كبعض متعمقة بالعبادة 
 .(ِ)فرائض الكفاية كالجياد
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 ادلبحث انثاَي
 يٕقفّ يٍ أصانيبّ يف يراحم َزٔنّ 

 
يرل ببلشير أف لغة القرآف تشبو لغة الشعر العربي األصيؿ في 
إيقاعو كحركاتو كسجعو كقافيتو، يقكؿ ببلشير: "إف لغة القرآف تظير لنا 

بالشعر األصيؿ، كذلؾ بفضؿ التبلكة كاإلحكاـ المكسيقي لممقاطع بحؽ شبيية 
المفظية، كبغنى النغـ في الحركات، كاستعماؿ القكافي المنظكمة أك المسجعة، 
فبل غرك أف لـ يتردد أشد المسمميف تدينا كأكثرىـ انفصاال عف الدنيكيات في 

ف اإلمكانات أف يركا كتابيـ المقدس أسمى عبارة عما في المغة العربية م
 .(ُ)الصكتية"

كقد زعـ ببلشير أف كؿ مرحمة مف مراحؿ نزكؿ القرآف األربع التي 
سبؽ ذكرىا ليا أسمكبيا الخاص الذم يميزىا عف متنزالت بقية المراحؿ، كقد 

 كضح ذلؾ كما يمي:
 أسمكب السكر التي نزلت في المرحمة المكية األكلى:

القرآف في ىذه المرحمة فيقكؿ أما عف األسمكب الذم ميز ما نزؿ مف 
ببلشير: "إف المنزالت المتمقاة طيمة ىذه الفترة المكية األكلى تتميز بكحدة 
األسمكب، كتتألؼ اآليات عمى العمـك مف ستة إلى عشرة مقاطع صكتية، 
كالسجعات تتتابع غالبا عمى قافية كاحدة شديدة الكقع، كبعض السكر تبنى 

، كغالبا ما (ِ)زمة تردد مرتيف أك ثبلث مراتآياتيا عمى شكؿ أدكار مع ال 
تفتتح السكر بعبارات قسـ بالنجـك أك بالجباؿ المقدسة فتؤلؼ عندئذ صيغا 

                                           
 . 112، 111( اٌّزعغ اٌظبثك، ص1)
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 ِمبؽغ اٌظٛرح.
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مف الكبلـ السحرم، ككؿ ىذه النصكص تتميز بطابعيا الغنائي كسياقيا 
 .(ُ)المذىؿ"

 أسمكب السكر التي نزلت في المرحمة المكية الثانية:
ت التي نزلت في ىذه المرحمة فيرل ببلشير أما أسمكب السكر كاآليا

أنو يتميز تميزا كاضحا عف السكر التي نزلت في المرحمة السابقة فيقكؿ: "أما 
مف حيث األسمكب فإف منزالت الفترة الثانية تختمؼ اختبلفا جذريا عف منزالت 

مقطعا  َِإلى  ُِالفترة السابقة، فمـ تطؿ اآليات فقط )تكاد تضـ مف 
سياقيا العاـ ما عاد يكشؼ نفس الزخـ الباطف أك ينطكم عمى  صكتيا( لكف

نفس القكة المذىمة، إف النبي المميـ تييمف عميو إرادة النضاؿ في كجو 
ف استعماؿ  خصـك يشعر بأنيـ لف ينثنكا، إف التحدم يرد عمى الكقاحة، كا 
 صيغ تكاد تتميز عف بعضيا لمتذكير بحقيقة كاحدة يبدك ككأنو الحجة األعمى
ذ يخمي النسؽ الشعرم مكانو لمنقد البلذع فإف آثار األسمكب بحد ذاتو  قدرا، كا 
لف تظير بنفس المقدار مف اإلصرار، إف الكاقع الذم يبرر ذلؾ باستمرار ىك 
ف التنكع في ىذه  أف القكافي تنتيي في أكثر األحياف عمى سجعات، كا 

 .(ِ)السجعات محدكد"
 المكية الثانية: أسمكب السكر التي نزلت في المرحمة

أما ما يميز أسمكب السكر المنزلة في ىذه المرحمة فيك في نظره 
كاضح جمي، كقد عبر عنو ببلشير بقكلو: "إنا نكاد ال نككف في حاجة إلى 
التنبيو إلى قدر التغير الحاصؿ في أسمكب السكر، خبلؿ الفترة التي اطمعنا 

ي بقافية مسجعة، كفي أماكف عمييا، ال شؾ أنا نبلقي التقطيع إلى آيات تنتي
كثيرة مقاطع ذات طابع غنائي يذكرنا بطابع المرحمة التبشيرية الثانية، إال أننا 
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نشعر حتى مف خبلؿ الترجمة إلى لغة أجنبية كـ يزداد االختبلؼ بيف 
األسمكب المتقطع الذم يتخممو الكميض كالقسـ كاستحضار األخركيات، كىك 

الصيغة الخطابية المسيبة المفعمة خاصة ببداية التبشير، كبيف 
باالعتراضيات كالتي تتميز بيا المنزالت المتمقاة في مكة يـك كاف محمد ييـ 

 .(ُ)بترؾ ىذه المدينة التي لـ تسمع نداءه"
 أسمكب السكر التي نزلت في المرحمة المدنية:

أما مف حيث األسمكب الذم يميز السكر المدنية فيقكؿ ببلشير: "إننا 
ىذه الحاالت أف شكؿ اآليات يكشؼ عف إتماـ تطكر ابتدأ منذ نياية  ندرؾ في

التبشير في مكة، كتمكف غالبا مبلحظة اإلطناب في كحدات األسمكب المقفمة 
بقافية، كال يندر العثكر عمى آيات في عشرة أسطر أك اثني عشر سطرا ، مما 

صياغة في يتيح التكسع دكف عناء ببعض األحكاـ الشرعية التي ال تقبؿ ال
أشكاؿ إيقاعية أقصر، كنجد مف جية أخرل تنكعا غريبا في أسمكب السكر 
المدنية، فإف تكسيعات مف النكع الذم قد أشرنا إليو، تكجد إلى جانب 
المقاطع العديدة المميئة بالشعمة كاالنفعاؿ، الشيء الذم يستدعي مجددا 

ب أـ مف ناحية استعماؿ آيات قصيرة نسبيا، كسكاء أكاف مف ناحية األسمك 
المكاضيع المعالجة فإف المنزالت المتمقاة في المدينة تشيد عمى العمـك 

 .(ِ)اتصاال دائما كانسجاما دائبا مع متطمبات دعكة غير منفصمة عف الكاقع"
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 ادلبحث انثانث: يٕقفّ يٍ تدٔيُّ ٔمجعّ
يرل ببلشير أف القرآف لـ يدكف في مكة عمى الرغـ مف كجكد فكرة 

المكتكب في أذىاف المسمميف المكييف مف خبلؿ معرفتيـ بالتكراة النص 
كاألناجيؿ التي كانت بيد ييكد كنصارل العرب كالحبشة، فيقكؿ: "ال شؾ أف 
مفيـك النص المكتكب كاف حاضرا في أذىاف الميتديف المكييف األكؿ الذيف 

مفيـك ـ، كلقد أمدىـ بذلؾ الِِٔلـ يجاكز عددىـ المائة إباف اليجرة سنة 
ما كانكا يعرفكف مف التكراة التي كانت بيف أيدم الييكد في المدينة، أك 

 .(ُ)أناجيؿ نصارل نجراف كالحبشة الذيف كانكا عمى عبلقات تجارية معيـ"
 كقد مر تدكيف القرآف طبقا لكجية نظر ببلشير بثبلثة مراحؿ:

، المرحمة األكلى: في حياة النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعد اليجرة
نما كمجيكد  كيقرر أف التدكيف لـ يحدث إال في المدينة ال كعمؿ منظـ كا 
شخصي، فيقكؿ: "يبدك أف فكرة تدكيف مقاطع الكحي الميمة التي نزلت في 
السنكات السالفة عمى مكاد خشنة مف الجمكد كالمخاؼ، لـ تنشأ إال بعد إقامة 

ير فيما يبدك إال محمد في المدينة، عمى أف ىذه الحاجة إلى التدكيف لـ تظ
بيف الحيف كاآلخر، كربما كانت تنشأ عف تحمس شخصي لبعض نصكص 
تشتمؿ عمى أدعية أك أحكاـ شرعية كانكا يركنيا ىامة، كلقد شجع النبي 
حماسة التدكيف، كلكنو لـ يجعميا كاجبة، كعمى أم حاؿ فإف ىذا التدكيف كاف 

، بسبب عدـ ثبات المكاد جزئيا كمثارا لبلختبلؼ، كما كاف متخمفا عمى األخص
كالطرائؽ المستعممة لذلؾ التدكيف، ىذه المبادرات الفردية تسيء في نظرنا 
إلى تذكر ما كاف يشؽ عمى محمد كأصحابو خاصة، مف القمؽ أماـ خطر 

 .(ِ)الضياع الذم كاف ييدد جكىر اإلمكانات اإلسبلمية ذاتو"
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ف في عيد الخمفاء المرحمة الثانية: كىذه المرحمة تؤرخ لتدكيف القرآ
الراشديف، سكاء في عيد الخميفة األكؿ أبي بكر أك في عيد الخميفة الثالث 
عثماف بف عفاف، فبعد كفاة الرسكؿ كعمى األخص في عيد الخميفة األكؿ 
أبك بكر الذم بحسب كبلـ ببلشير "قد كجد نفسو أماـ عالـ ىائج، كعميو أف 

الكثنية شرقي الجزيرة، كمف فتح  يقـك بدكر كبير مف قمع الرتداد خطير إلى
يباشر بو عمى الحدكد السكرية الفمسطينية سقط فييا مؤمنك الساعة األكلى، 
كاستكلى االضطراب عمى بعض العقكؿ بشأف حفظ الكبلـ المنزؿ، كأخذت 
الفكرة تزداد إلحاحا في تككيف مصحؼ يضـ المجمكعات الفردية، ككانت 

النص الذم جمع كفقا لمبادرتو بقي ذا طابع المبادرة مف الخميفة نفسو، كلكف 
شخصي، كال يبدك أنو فاؽ بنفكذه أيا مف النصكص التي حققيا غيره مف 

 .(ُ)صحابة النبي"
كفي عيد الخميفة الثالث عثماف بف عفاف قاـ بجمع الصحابة عمى 
مصحؼ كاحد انطبلقا مف مصحؼ أبي بكر، مع ضـ مقطكعات مبعثرة أك 

ـ إخراج مصحؼ رسمي قصد الخميفة إحبللو محؿ محفكظة غيبا فقط، كت
جميع المصاحؼ الخاصة، كيعمؽ عمى ىذا العمؿ بقكلو: "عمى أف ىذه الرغبة 
في إحبلؿ نص ثابت ظيرت بتدبير كاد يككف ىتكا لمقدسيات، كىك إتبلؼ 
جميع المصاحؼ التي سجؿ عمييا األتقياء المكحيات التي جمعت عمى لساف 

كمع ذلؾ فإف مصحؼ عثماف بقي غير مكتمؿ في  محمد نفسو كفي حياتو،
جكانب كثيرة منو، فإف النمط الخطي الذم استعممو الناسخكف لـ يزؿ بدائيا، 
ثـ إف استنساخ المصاحؼ الخمسة األساسية المكجكدة في العكاصـ 

 .(ِ)اإلسبلمية يثير مسألة خطيرة"
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الخميفة ـ لدل مقتؿ ُٔٔالمرحمة الثالثة: كيؤرخ ليا ببلشير بالعاـ 
الرابع عمي بف أبي طالب، كيرل أف الدافع كراءىا سياسي يتعمؽ بشرعية 
الخبلفة التي أحدثت حركة انشقاؽ الشيعة، كبخاصة لدف ظيكر األمكييف 
كتحكؿ عاصمة الخبلفة السياسية إلى دمشؽ حيث بذلت الجيكد بناء عمى 

ابة متجانسة، رغبة الحجاج بف يكسؼ كالى العراؽ إلخراج الكتاب المقدس بكت
كبفضؿ بعض التحسينات التي أدخمت عمى الخط كال سيما عمى الحركات، 
كلكف ببلشير يحتمؿ أنو قد بذلت بعض الجيكد في ذات الكقت إلتبلؼ جميع 
النسخ المصطبغة بالتأثيرات الشيعية، عمى أنيـ لـ يتكصمكا إلى ذلؾ تماما، 

لنسخة التي فييا ما كىك يقصد بذلؾ ما يسميو الشيعة مصحؼ فاطمة أك ا
 يسمى لدل الشيعة بسكرتي الكالية كالنكريف.
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 ادلبحث انرابع: يٕقفّ يٍ ترتيبّ
زعـ ببلشير أف الترتيب الحالي لمقرآف كفقا لتدرج ىبكطي في الطكؿ 
يطابؽ بعض عادات السامييف حيث كاف فقياء المغة العراقيكف في القرنيف 

رية بالقصائد الطكيمة، كيرل ببلشير أف الثامف كالتاسع يبدؤكف دككاينيـ الشع
ترتيب المصحؼ العثماني ىكذا كاف نتيجة إحداث خمؿ ال دكاء لو في الترتيب 

نقرأ القرآف بتاريخ  -برأيو–التاريخي لمنصكص بحسب نزكليا كمف ثـ فنحف 
 معككس. 

كقد أشاد ببلشير بطريقة المدرسة األلمانية في معالجة ىذا المكضكع 
لدكو كنخبة مف عمماء اإلسبلميات األلماف قد نجحكا في تحديد فقاؿ: "إف نك 

طريقة أخرل لمبحث بفضؿ معالجتيـ الجديدة لممسألة بكامميا في تاريخ 
ـ، لقد تنازؿ ىؤالء ُّٖٗـ إلى سنة ُُٗٗالقرآف، الذم ظير مف سنة 

العمماء عف مطمحيـ لبلىتداء إلى تسمسؿ النصكص القرآنية ال لبس فيو 
إعادة جمع ىذه النصكص كفقا لمراحؿ متعاقبة حددكىا بحسب فنجحكا في 

األسمكب مف جية كبحسب المكضكعات السياسية المكسعة في القرآف مف 
 .  (ُ)جية أخرل"

كيعد ببلشير مف أعمؽ المستشرقيف تأثرا بطريقة نكلدكو حتى رأل 
يا فييا الطريقة المثمى التي يجب أف يمتـز السير بيا جميع المستشرقيف ألن

تجعؿ قراءة المصحؼ سيمة كممتعة، فيقكؿ: "إف إعادة ترتيب السكر الذم 
اقترحو نكلدكو كمدرستو يناؿ ىنا كامؿ أىميتو، إنو يمقي عمى المصحؼ 
أضكاء مطمئنة، كيرد كضع النصكص إلى آفاؽ سيمة اإلدراؾ لككنيا مقركنة 

الغربي معناىا،  إلى السياؽ التاريخي المعقكؿ، ثـ إنو يعيد إلى محاكلة القارئ
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 .(ُ)كيمبي الرغبة في الفيـ التي ال يمكننا بدكنيا أف نحرز أم تقدـ"
كببلشير شأنو شأف سائر المستشرقيف سكاء في ذلؾ الفرنسييف 
كغيرىـ عمى ضركرة البحث عف ترتيب زمني لمسكر طالما أف الترتيب الذم 

الركح الفكضكية عميو القرآف حاليا ترتيب مفتعؿ كمصطنع كآلي، كيعبر عف 
التي كاف عمييا العرب في ذلؾ الكقت، لقد حاف الكقت ليجر ىذا الترتيب 
كالبحث عف ترتيب آخر، كقد عبر ببلشير عف ىذه الرغبة بكضكح تاـ فقاؿ: 
"مف أجؿ فيـ الكتاب المقدس لممسمميف تاريخيا يمكف الرجكع إلى التسمسؿ 

 .(ِ)اعدة القارئ"الزمني لئليحاءات التي يتألؼ منيا مف أجؿ مس
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 ادلبحث اخلايش: يٕقفّ يٍ تفاصريِ
صمى اهلل عميو -يرل ببلشير أف تفسير القرآف بدأ في حياة النبي 

حينما كاف الصحابة يسألكنو عما غمض عمييـ مف الكحي فيبينو  -كسمـ
ليـ، كبعد كفاة الرسكؿ كجد كبار الصحابة أنفسيـ في كضع مماثؿ عمى حد 

يرل أف تفسير القرآف مبلـز لمسمطة المرتبطة بيذا  قكليـ، كمف ثـ فيك
 الكحي.

كيرل ببلشير أف تفسير القرآف قد استكجبتو عدة صعكبات في فيـ 
 النص القرآني منيا: 

عدـ ثبات الخط العربي حيث كاف بشكمو الذم كاف حيئذ ناقصا  -1
 مثيرا لمغمكض.

 تعدد القراءات كاختبلفيا.  -2
كجكد بعض الفرؽ كالشيعة ككؿ فرقة تحاكؿ أف تؤيد عقائدىا   -3

 بشركحات تتعدل حرفية النص القرآني.
كيرل ببلشير أف التفسير القرآني قاـ عمى تفسيره مذىباف فكرياف 

 يمثميما فئتاف:
الفئة األكلى: كيقصد بيـ المفسركف بالمأثكر، كىذه الفئة كما يقكؿ: 

فكس تقية تحتـر اإلجماع المطمؽ كالمرجع "تشكؿ األكثرية الساحقة كىـ ن
الحجة، كييميا بالنتيجة أال تحمؿ مطمقا محمؿ الصدؽ ما يستند إلى كجيات 

 نظر شخصية فقط".
الفئة الثانية: كيقصد بيـ المفسركف بالرأم، كتتميز بقبكليـ لمتحميؿ، 
كبحثيـ مجددا في المسائؿ الكبلمية كاألخبلقية، كىـ يستكحكف مكاقفيـ 

اصة مف رفضيـ التخاذؿ أماـ كؿ ما يعكس حججيـ، أم أنيـ يميمكف إلى الخ
 جانب العقؿ كيعتبركنو مصدرا أساسيا في فيـ النص القرآني.
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كما يرل ببلشير في ذات الكقت أف الفئتيف يجمعيما إجبلؿ النص 
 القرآني، كاإليماف بإعجازه، كاالىتماـ بالدفاع عف الديف.

يميزىا اعترافيا بإجبلليـ لما يعجز الكصؼ، لكنو يرل أف الفئة األكلى 
بينما يميز الفئة الثانية اجتيادىا دائما لزيادة التعمؽ في حكمة الرسالة 

 القرآنية كعجائبيا.
كيرل ببلشير أف تعدد التفاسير ناتج عف تعدد األمزجة، كليس تعدد 

 االتجاىات الدينية فحسب.
 بعة اتجاىات رئيسة:كقد صنؼ ببلشير اتجاىات تفسير القرآف في أر 

االتجاه األكؿ: كىك اتجاه األغمبية المطمقة مف المفسريف كىك االتجاه 
السني الذم يعتمد عمى التفسير بالمأثكر مف الحديث كالركايات كالقصص، 
كيمثؿ ىذا االتجاه اإلماـ الطبرم الذم يصفو بأنو أبك التفسير القرآني، 

كيؿ القرآف( بأنو تكديسي أم كيصؼ تفسيره المسمى )جامع البياف في تأ
 ميتـ بتكديس الركايات كاألحاديث كجمعيا.

االتجاه الثاني: اتجاه المتكمميف الذيف يحاكلكف التكفيؽ بيف النص 
القرآني كبيف العقؿ كيميمكف إلى تأكيؿ النصكص المتعمقة بالصفات كالبحث 

المعتزلة عف حؿ مشكمة القدر بالتقميؿ مف الجبرية، كيخص منيـ باالىتماـ 
باعتبارىـ أكثر فرؽ المتكمميف تحمسا لمعقؿ، كيمثؿ ىذا االتجاه الزمخشرم 

 صاحب الكشاؼ.
االتجاه الثالث: كىك التفسير الرمزم أك اإلشارم الذم يستعممو 
المتصكفة كقد لقي ىذا االتجاه معارضة شرسة مف أىؿ السنة، كيمثمو 

 الكاشي.
ـ بالدفاع عف العقيدة دكف أف االتجاه الرابع: كىك التفسير الذم ييت

يتخمى عف العداء لممعتزلة أك ينتيج طريقة الطبرم التكديسية التي تستند إلى 
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الحديث الصرؼ، كاعتمدكا بدال منيا عمى الشرح العقمي كالمباحثة التي ترتكز 
عمى المحاجة الكبلمية، كيمثؿ ىذا االتجاه فخر الديف الرازم في كتابو 

 .المسمى مفاتيح الغيب
ثـ تتبع ببلشير بعد ذلؾ عددا مف المصنفات في التفسير منيا ما جاء 
في صكرة مطكالت اىتمت بالمسائؿ النحكية كالقراءات كتفسير البحر المحيط 
ألبي حياف، كمنيا ما جاء في صكرة المختصرات كتفسير البيضاكم، كالدر 

 المنثكر لمسيكطي.
نشأت في منتصؼ القرف كما تتبع تمؾ الثكرة في مجاؿ التفسير التي 

التاسع عشر الميبلدم، ككانت نتيجة الكاقع الذم عاشو العالـ اإلسبلمي في 
تمؾ الفترة حيث مقاكمة االستعمار الغربي، كحركات الدعكات اإلصبلحية مثؿ 
الحركة الكىابية في الجزيرة العربية، كحركة التجديد التي قاـ بيا الشيخ محمد 

بعده تمميذه الشيخ محمد رشيد رضا ، كقد عبده في مصر، ككاصميا مف 
تكصمت ىذه الحركة إلى جعؿ التفسير القرآني أحد ركائز اإلصبلح  الديني 

 .-عمى حد تعبير ببلشير–الذم قاـ بو 
كقد أشار إلى اتجاه جديد ظير مؤخرا في التفسير الكبير لممراغي، 

يقيـ كزنا لمتفسير الذم اعتبره نمكذجا لؤلعماؿ المعادية لممتطرفيف برفضو أف 
الشعبي الذم يقدره مؤلفك المكاعظ، كبازدرائو لبلستطرادات النحكية 

 .(ُ)كاألسمكبية، كباحتراسو مف الحاالت شديدة االعتماد عمى العقؿ
  

                                           
 ( اٌّزعغ اٌظبثك.1)
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 ادلبحث انضادس: يٕقفّ يٍ عهٕو انقرآٌ
عندما نتعرض لمكقفو في ىذا الكتاب مف عمـك القرآف نجده يركز 

 بالذات كيتناكلو باىتماـ بالغ.عمى عمـ القراءات 
كىك يعرؼ القراءات بأنيا "عبارة عف األكجو التي يمكف قراءة 
المصحؼ عمييا، كىي تتناكؿ كجكىا مف التمفظ الصامت كالمحرؾ كفركقا 

 طفيفة في التفاصيؿ ال تؤثر عمى معنى النص بشكؿ عاـ". 
تتعمؽ ككذلؾ تحدث عف عمـ الفكاصؿ كعرفو بأنو "عبارة عف كقفات 

 بفصؿ اآليات".
كقد ذكر أنو كاف ىناؾ في بداية األمر قراءات متعددة، ثـ استقر 
الرأم عمى اعتماد سبعة قراءات، كلـ يكف في ذلؾ إشكاؿ حتى استخدـ تعدد 
القراءات في التأكيؿ العقبلني أك الشيعي، كلكف الفقياء الذيف ينتمكف لمذىب 

ا لتمؾ التأكيبلت التي ىددت تصدك  -كيقصد بو مذىب أىؿ السنة-السمطة 
 قدسية المصحؼ كأدت إلى تعميؽ االختبلفات العقدية كالشرعية. 

كلكف ببلشير يعكد فيقرر أف بعض الصحابة كابف مسعكد شعركا 
 بالجكر ألف مصاحفيـ لـ تعتمد في المصحؼ الرسمي.

لكنو يعكد فيفسر تعدد القراءات تفسيرا سياسيا، حيث يرل أف الخكارج 
ة قد استغمكا ىذه المعارضة لصالحيـ، كأخذت فرضية الحذؼ كاإلفساد كالشيع

تظير شيئا فشيئا كتشكيؾ طائفة مف الخكارج في أف سكرة يكسؼ نص قرآني 
صحيح، ككتشكيؾ الشيعة في احتراـ الخميفتيف أبي بكر كعمر لنص القرآف، 

حؽ كاتياميـ لؤلمكييف بأنيـ حذفكا مف المصحؼ جميع المقاطع التي تثبت 
 عمي بالخبلفة.

بؿ زعـ ببلشير كذلؾ أف بعض عمماء المعتزلة قد كجيكا سمسمة مف 
 .(ُ)االنتقادات في كجو مقاطع قرآنية تحكم تيجما عمى بعض أعداء النبي

                                           
 ( اٌّزعغ اٌظبثك.1)
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 ادلبحث انضابع: يٕقفّ يٍ ترمجتّ
رصد ببلشير مف خبلؿ ىذه المقدمة مكقؼ أكربا العدائي الذم اعتمد 

، -صمى اهلل عميو كسمـ-قرآف كلشخصية الرسكؿ عمى التشكيو المتعمد لم
ففي العالـ البيزنطي الذم شعر بالخطر الذم داىميـ جراء الفتح اإلسبلمي 
"كانكا كقتئذ يتصكركف دعكة محمد عمؿ منشؽ يدعي أنو مميـ مف اهلل، 

 .(ُ)بينما كاف في الكاقع قد تمقى تعميمو مف راىب خارج عف العقيدة القكيمة"
الجيؿ بمغة القرآف،  -برأيو–ى تمؾ النظرة المشكىة كقد ساعد عم

كقمة االحتكاؾ المباشر بالمسمميف مع عدـ كجكد ترجمة كاممة لمقرآف الكريـ 
بمغتيـ، الميـ إال ترجمة مقاطع معينة تتعمؽ ببعض القضايا الجدلية بيف 
اإلسبلـ كالنصرانية كشخصية المسيح كأمو مريـ كما دعاه ببلشير باألخبلؽ 

نسية، باستثناء الطكائؼ النصرانية التي عاشت في كنؼ الدكلة اإلسبلمية الج
كمصر كالشاـ كعرؼ أىميا المغة العربية أغنتيـ عف الحاجة إلى ترجمة 
لمعاني القرآف الكريـ، ثـ بدأ يسرد ترجمات القرآف الكريـ في الغرب سردا 

ا "يتعمؽ ببل تاريخيا حيث يرل أنيا بدأت في طميطمة عمى يد األسباف كىك م
ريب بالعداء الذم كاف منصكبا بصكرة مستمرة بيف المسيحييف األسباف، 
كبيف المقاطعات الجنكبية لشبو الجزيرة األسبانية حيث كانت تتكغؿ سيادة 
الثقافة كالتمدف العربي" كرجح أف يككف ذلؾ قد تـ تحت تأثير ركما كالبابا، 

 ككاممة لمنص.كقد كصؼ ىذه الترجمة بأنيا ال تبدك أمينة 
يطالييف،  نجميز كا  ثـ سرد ترجمات غيرىـ مف المستشرقيف فرنسييف كا 
كختـ المقدمة باإلشادة بكتاب تاريخ القرآف ألستاذه نكلدكو كأىميتو في دراسة 

 القرآف كفيمو. 
كما بيف ببلشير في مقدمة كتابو عف القرآف أف ترجمة األكربييف 

                                           
 .12ش١ز، صاٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ رذ٠ٕٚٗ رزعّزٗ رأص١زٖ، ثال (1)
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يبي المعادم لئلسبلـ كليست ليدؼ لمقرآف الكريـ كانت بدافع الحقد الصم
ننا لنرجح أنو تحت تأثير ركما كالبابا قد  عممي كما يدعي بعضيـ. يقكؿ: "كا 
راكدت بطرس المحتـر عمى إثر رحمة قاـ بيا إلى إسبانيا بيف السنتيف 

ـ، فكرة تكميؼ )ركبيرت دكريتيف( المستفيد مف جمعية ُُّْـ كُُُْ
يبجمو المسممكف المغاربة إلى المغة رىباف سيتك، بترجمة الكتاب الذم 

البلتينية، كانت المبادرة قد انبثقت عف الحركب الصميبية، ىذا ما تثبتو 
الرسالة التي كجييا بطرس المحتـر إلى القديس برنار مرفقة بنسخة مف 
الترجمة التي كانت قد أعدت، كما انبثقت في الكقت نفسو عف الرغبة 

 .(ُ)ف األكؿ مف أذىاف المسمميف الميتديفالشديدة إلزالة كؿ أثر لئليما
كما أقر ببلشير بأف ىذه العناية الغربية بترجمة القرآف كاف يغمب 
عمييا الركح العسكرية كالحماسة التبشيرية فقاؿ: "كفي رأينا أف األىمية التي 
اتخذىا القرآف في ىذا المجاؿ قد تجمت في الركح العسكرية التي استمرت 

القرف الرابع عشر، دليمنا عمى ذلؾ في الحماسة التبشيرية  حميتيا حتى بداية
 .(ِ)عند ريمكف لكؿ"

كما أقر ببلشير بأف ىذه الترجمات لـ تكف أمينة بؿ شابيا التحريؼ 
كالنقص، فيقكؿ: "كال تبدك الترجمة الطميطمية لمقرآف بكجو مف الكجكه أنيا 

عض البيانات كانت ترجمة أمينة ككاممة لمنص، كىذا ما نستخمصو مف ب
 .(ّ)الصادرة عف النشرات التي أعادت نشر عمؿ ركبير دكريتيف"

  

                                           
 .  15، 14( اٌّزعغ اٌظبثك، ص1)

 . 15( اٌّزعغ اٌظبثك، ص2)

 .15( اٌّظذر اٌظبثك، ص3)
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ادلبحث انثايٍ: يٕقفّ يٍ تأثري انقرآٌ يف احلياة اإلصالييت 
 ٔاجملتًع اإلصاليي

عبر ببلشير في الفصؿ األخير مف كتابو عما الحظو مف التأثير 
إيمانيـ بالقرآف الجماعي كالمجتمعي لمقرآف في حياة المسمميف، كمدل 

عجازه، كتشكيؿ أفكارىـ كقيميـ االجتماعية كعاداتيـ كما يستحسنكف كما  كا 
 يرفضكف، يقكؿ ببلشير:

"عمينا أف نأخذ بعيف االعتبار أكال قدر االفتتاف الذم أثر بو الكتاب 
المقدس في المؤمف، ثـ  االستجابات الجماعية لتشرب األسبلؼ لمكاقعة 

ما القرآنية، كأخيرا المس ائؿ التي طرحيا في الزمف المعاصر، إما الرفض كا 
 .(ُ)الخضكع المطمؽ لحد ما لديانة يشكؿ القرآف ركنيا األساسي"

جبلليـ لو  كما عبر ببلشير عف مكانة القرآف في نفكس المسمميف كا 
كعنايتيـ عمى اختبلؼ طبقاتيـ االجتماعية بتعميمو ألكالدىـ في مرحمة 

 عمرية مبكرة، فيقكؿ: 
أكؿ ما يسترعي االنتباه في العالـ اإلسبلمي ىك ما لمقرآف مف  "إف

التأثير العميؽ عمى الفرد سكاء أكاف ذلؾ الفرد رجبل أك امرأة، إف ىذا الكاقع 
يفسر بالتشرب نفسو الذم يتمقاه الطفؿ ميما كاف أصمو ككانت مرتبتو، 

ة كيمتد يبتدئ ىذا التشرب لدل المسمـ الصغير منذ سف الخامسة أك السادس
في المتكسط فترة ست أك سبع سنكات، كقد يطكؿ عند كثير مف المراىقيف 

 .(ِ)إلى أبعد مف ذلؾ بكثير"
كىك يتتبع تطكر مدارس تحفيظ القرآف مف الشكؿ البدائي إلى 
المدارس المتحضرة، كما يتمتع بو معممك القرآف مف احتراـ المجتمع، ككذلؾ 

                                           
 .159، 159( اٌّزعغ اٌظبثك، 1)

 .159( اٌّظذر اٌظبثك، 2)



  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0111   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و بعد تعممو القرآف، كما تتبع أساليب ما يشعر بو الدارس مف مكانة في نفس
تعميـ القرآف التي كانت تعتمد أكال عمى التمقيف الشفيي فقط، ثـ تطكرت إلى 
التعميـ بالكتابة، كما يبدأ بو المتعمـ أكال مف القرآف كىك الفاتحة كقصار 
السكر التي تكجد في نياية المصحؼ كتشتمؿ عمى قضايا العقيدة، ثـ يتدرج 

 تعمـ السكر األطكؿ أك يكتفي بما تعممو مف قصار السكر.بعد ذلؾ في 
كيركز ببلشير عمى أىمية تعمـ القرآف بالنسبة لممسمـ ككيؼ أف ذلؾ 
يعد فارقا ميما كأساسيا بينو كبيف غير المسمـ، كيختـ حديثو بعبارات تظير 
مدل ما يمثمو تعميـ القرآف مف أىمية بالنسبة ليذه األمة بحيث تعتبره ضمانة 
لحفظ القرآف مف الضياع تتكارثيا األجياؿ، كما يحققو ذلؾ التعميـ مف قكة 
إيمانية لمفرد كالمجتمع، بحيث يصعب بؿ يستحيؿ محاربة ىذا التعميـ، 

 فيقكؿ:
"بيذا يثبت كؿ ما ينطكم عميو التشرب القرآني مف خصائص مميزة 

طرائقو اليرمة لمفرد المسمـ، كميما بمغت مقاكمتنا قكال كعمبل ليذا لتعميـ ك 
فإف ىذا التعميـ يظؿ ضمانة تتخذىا األمة بصدد الكحي الذم تمقاه محمد، 
بيذا يتخمد مف جيؿ إلى جيؿ الشعكر بأف النص الذم أنزلو اهلل ىك في عداد 
ف ىذا النص ىك مف الخمؽ بمثابة الجكىر الحي  األجزاء المكممة لمخمؽ، كا 

ف يكف ذلؾ الكتاب جميبل كأنو لـ ينح في كتاب جامد كغريب عف السري رة، كا 
 .(ُ)كال ريب"

كيقرر ببلشير أف الطفؿ ال يككف معنيا بفيـ القرآف بؿ كؿ ما يعنيو 
في تمؾ المرحمة أف يتقف حفظ درسو غيبا ككتابتو بالخط التقميدم، فإذا ما 
انتقؿ إلى مرحمة المراىقة فإنو ينتقؿ إلى الرغبة في فيـ ما سبؽ حفظو، 

فة قكية في الحديث، كيعكزه أيضا إلى تعمـ عمـك المغة كذلؾ يزكده بثقا
                                           

 . 163( اٌّزعغ اٌظبثك، ص1)
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كالنحك كالصرؼ كاألدب العربي كعمـ البياف، كبالرغـ مف أف تعممو ليذه 
العمـك قد يتعدل ما يحتاجو لفيـ القرآف لكف يبقى القرآف ىك الركف األساسي 

، كيتأكد ذلؾ إذا ما تخصص الطالب في عمـك -عمى حد تعبيره-لمتثقيؼ 
 .الفقو
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 انفصم انثانث
 َقد يٕقف بالشري يٍ انقرآٌ 

 ادلبحث األٔل: َقد يٕقفّ يٍ َزٔل انقرآٌ
ذكرنا في الفصؿ السابؽ أف ببلشير قد أرجع كممة قرآف إلى أصؿ 

سرياني مخالفا بذلؾ ما أطبؽ عميو العمماء مف عربية الكممة، كسنذكر فيما 
 "قرآف".يمي مكجزا ألقكاؿ عمماء المغة في تعريؼ كممة 

اختمؼ العمماء في أصؿ لفظ القرآف ىؿ ىك مشتؽ أك غير مشتؽ إلى 
 فريقيف:

الفريؽ األكؿ: ذىب إلى أف لفظ القرآف اسـ عمـ عمى ىذا الكتاب العزيز 
الذم ىك كبلـ رب العالميف نزؿ بو الركح األميف عمى قمب محمد خاتـ 

الشافعي  النبييف، كىك غير مشتؽ كال ميمكز، كقد نقمو السيكطي عف
 كرجحو، كاستدؿ لو بقراءة ابف كثير بغير ىمز حيث كقع.

ٍيري ميٍشتىؽٍّ  مىـو غى ـي عى مىاعىةه: ىيكى اٍس كقاؿ: "كىأىمَّا اٍلقيٍرآفي فىاٍختيًمؼى ًفيًو فىقىاؿى جى
ًبًو قىرىأى اٍبفي كىًثيرو كىىيكى مىٍرًكمّّ عىفً  ـً المًَّو فىييكى غىٍيري مىٍيميكزو كى اصّّ ًبكىبلى الشَّاًفًعيّْ  خى

ٍنوي أىنَّوي كىافى يىٍيًمزي قىرىٍأتى كىالى يىٍيًمزي اٍلقيٍرآفى  ٍيريىيمىا عى ًطيبي كىغى أىٍخرىجى اٍلبىٍييىًقيُّ كىاٍلخى
لىًكنَّوي اٍسـه ًلًكتىاًب المًَّو  لىٍيسى ًبمىٍيميكزو كلـ يؤخذ مف قرأت كى : اٍلقيرىافى اٍسـه كى يىقيكؿي كى

ٍنًجيًؿ"ًمٍثؿى التٍَّكرىاًة كى   .(ُ)اإلًٍ
كلكف ىذا الرأم فيو إشكاؿ كىك تشبيو لفظ القرآف بمفظي التكراة 
كاإلنجيؿ كىما لفظاف أعجمياف عمى الصحيح، كمشتقاف مف ألفاظ في 
لغاتيما األصمية، أما كممة القرآف فيي كممة عربية بدليؿ أنو لـ يستنكرىا 

بعيدا عف لغتيـ  العرب حيف سمعكىا، كلـ يستغربكىا، بؿ لـ يكف جرسيا
                                           

( اإلرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمزآْ، رؾم١ك: ِؾّذ أثٛ اٌفؼً إثزا١ُ٘، ؽ/ ا١ٌٙئخ اٌّظز٠خ اٌؼبِخ 1)

 .1/191َ، 1974-٘ـ1394اٌمب٘زح، -ٌٍىزبة
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 كاشتقاقاتيا التي يعرفكنيا بسميقتيـ.
أما استدالؿ اإلماـ السيكطي رحمو اهلل لذلؾ بقراءة نافع، فميس فيو 
دليؿ عمى أف أصميا بغير اليمز، إذ يجكز أف تككف القراءة جرت عمى ليجة 
بعض العرب في إسقاط اليمزة مف بعض الكممات، كمعمـك أف ذلؾ كارد في 

العرب، كبعض العرب يسيؿ اليمز، كبعضيـ يبدليا حرؼ عمة،  بعض ليجات
كبعضيـ يحققيا، كبعضيـ يبالغ في تحقيقيا بالكقكؼ عمى ما قبميا أحيانا، 
كقد كردت القراءات السبع بكؿ ىذه القراءات، فبل كجو لبلحتجاج ببعضيا 

 عمى األصؿ االشتقاقي لمكممة.
قكا في أصؿ اشتقاقو إلى الفريؽ الثاني: ذىب إلى أنو مشتؽ، ثـ افتر 

 فرقتيف: 
الفرقة األكلى: قالت إنو غير ميمكز كعمى ىذا يككف االسـ مشتقا مف 

 مادة "قر ف" ثـ اختمفكا:
فقالت طائفة منيـ األشعرم: إنو مشتؽ مف قرنت الشيء بالشيء  -ُ

إذا ضممتو إليو، كمنو قكليـ: قرف بيف البعيريف إذا جمع بينيما كمنو سمي 
 الحج كالعمرة في إحراـ كاحد قراف. الجمع بيف
كقالت طائفة منيـ الفراء: إنو مشتؽ مف القرائف جمع قرينة ألف  -ِ

 آياتو يشبو بعضيا بعضا، كيصدؽ بعضيا بعضا.
الفرقة الثانية: قالت: إنو ميمكز كاليمزة أصمية ثـ افترقكا أيضا إلى 

 فرقتيف: 
مكز بكزف الغفراف فقالت طائفة منيـ المحياني: إف القرآف مصدر مي

مشتؽ مف قرأ بمعنى تبل سمي بو المقركء تسمية لممفعكؿ بالمصدر، كمنو 
قيٍرآنىوي * فىًإذىا قىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع قيٍرآنىوي{ ٍمعىوي كى مىٍينىا جى قكلو تعالى: }ًإفَّ عى
 أم قراءتو. (ُ)

                                           
 .19-17ا٠٢زبْ:  ( طٛرح اٌم١بِخ1)
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كقالت طائفة منيـ الزجاج: إنو كصؼ عمى كزف فعبلف مشتؽ مف  -ِ
، قاؿ ابف األثير: (ُ)بمعنى الجمع كمنو: قرأ الماء في الحكض إذا جمعوالقىٍرء 

"كسمي القرآف قرآننا ألنو جمع القصص كاألمر كالنيي كالكعد كالكعيد كاآليات 
، كقيؿ: سمي بو ألنو يجمع السكر التي يحكييا (ِ)كالسكر بعضيا إلى بعض"

منى قىطُّ، أم: ما كيضميا بعضيا إلى بعض، مف قكلؾ: ما قىرىأىت الناقةي سى 
ًنينان. كأنشد أبك عيبىٍيدة: مَّت في رحميا كلدنا، ككذلؾ ما قىرىأىٍت جى  ضى

ًنينىا ـٍ تىٍقرىٍأ جى اًف المَّكًف لى  ًىجى
قيٍرآنىوي * فىًإذىا قىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع قيٍرآنىوي{ أم  ٍمعىوي كى مىٍينىا جى كقاؿ في قكلو: }ًإفَّ عى

 تأليفو.
)تسمية ىذا الكتاب قيٍرآنان مف بيف كتب اهلل لككنو كقاؿ بعض العمماء: 

.  جامعا لثمرة كتبو( بؿ لجمعو ثمرة جميع العمـك
ف اختمفكا ىؿ  إذف فيناؾ إجماع مف عمماء المغة عمى عربية الكممة كا 

 ىي مشتقة أك ال، كفي أصؿ اشتقاقيا.
كببلشير لـ يذكر لنا الكممة السريانية التي يعزك إلييا اشتقاؽ كممة 
)قرآف( كال الدليؿ عمى اشتقاقيا منيا، ناىيؾ عف أف ىذا القكؿ مخالؼ 

 إلجماع أىؿ المغة.
كعمى فرض صحة كبلمو مف أف كممة قرآف مشتقة مف أصؿ سرياني ثـ 
صارت مف الكممات المعربة باالستعماؿ، كىذا أمر ليس بغريب إذ إف المغات 

ني ذلؾ أف آيات القرآف الحية تتبادؿ المفردات كيتأثر بعضيا ببعض، فيؿ يع
نفسيا قد تأثرت بالسريانية أك بغيرىا؟ كأم صمة بيف اشتقاؽ كممة قرآف كبيف 

 ما أراد ببلشير اإليماء إليو مف تأثر القرآف بغيره؟
                                           

 .19َ، ص2113-٘ـ1424، ثذْٚ، 12( دراطبد فٟ ػٍَٛ اٌمزآْ، فٙذ اٌزِٟٚ، ؽ/1)
( إٌٙب٠خ فٟ غز٠ت اٌؾذ٠ش ٚاألصز، رؾم١ك: ؽبرق أؽّذ اٌشاٚٞ، ِؾّٛد ِؾّذ 2)
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كقد يقع أيضا بعض التشابو في الكممات بيف المغات عمى تباعد ما 
قيؿ تعمما، أك نطؽ بو  بينيا، كما قاؿ اإلماـ الشافعي: "ال ننكر إذا كاف المفظ

مكضكعا، أف يكافؽ لساف العجـ أك بعضيا قميبل مف لساف العرب، كما يتفؽ 
القميؿ مف ألسنة العجـ المتباينة في أكثر كبلميا، مع تنائي ديارىا، كاختبلؼ 

 .(ُ)لسانيا، كبعد األكاصر بينيا كبيف مف كافقت بعض لسانو منيا"
القراءة عمكما لـ تكف شائعة  كمعمـك أف كممة )قرآف( خصكصا كمادة

قبؿ اإلسبلـ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمثيبلتيا مف األلفاظ الشرعية كالصبلة 
كالصياـ كالزكاة كالحج، كلـ ترد في شيء مف أشعار العرب في الجاىمية 

 بحسب ما كصمنا منيا إال في بيت عمرك بف كمثـك إذ يقكؿ:
 تقرأ جنيناذراعي عطيؿ أدماه بكر      ىجاف المكف لـ 

 أم لـ تضـ في رحميا جنينا.
كلكف الحكـ عمى عربية الكممة لو كسائؿ أخرل غير كجكده في أشعار 
العرب، بؿ ىناؾ كسائؿ أخرل كاالشتقاؽ، كقد ذكرنا آراء العمماء في اشتقاؽ 

 كممة قرآف مف القراءة أك مف القرينة، أك مف القراف أك مف القرء.
بية كما ادعي ببلشير كأضرابو مف كلك كانت كممة )قرآف(غير عر 

المستشرقيف الستنكرت العرب ذلؾ كقالكا كيؼ يككف ىذا القرآف عربيا كيسمى 
باسـ غير عربي، أما إنيـ لـ يدَّعكا ذلؾ كىـ الذيف لـ يجدكا مجاال لمطعف فيو 
باالفتراء كالكذب إال كخاضكه، كلـ يقكلكا مثبل إذ سمعكا كممة قرآف كما 

اىركا باستغراب كممة الرحمف فقالكا كما الرحمف؟ كحكى القرآف القرآف؟ كما تظ
مىا  ديكا ًلمرٍَّحمىًف قىاليكا كى ـي اٍسجي ذىا ًقيؿى لىيي عنيـ ذلؾ في قكلو تعالى: }}كىاً 

} الرٍَّحمىفي
، رغـ كجكد الكممة في استعماالتيـ كاشتقاقيا مف مادة عربية (ِ)

                                           
، 1/44٘ـ، 1393اٌمب٘زح،  -، ِىزجخ اٌززاس2(  اٌزطبٌخ، رؾم١ك: أؽّذ ِؾّذ شبوز، ؽ/1)
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كركا الكممة بذائقتيـ العربية صريحة كمعركفة، كؿ ذلؾ يدؿ عمى أنيـ لـ يستن
 كسميقتيـ المغكية، كلـ يجدكا فييا مطعنا، بؿ استساغكىا كقبمكىا كعرفكىا. 

إف ببلشير يريد أف يكحي لمقارئ بأف القرآف مستمد مف أصكؿ غير 
عربية، كىك زعـ تكارد في كتابات كثير مف المستشرقيف كقد سبقيـ إليو 

ـٍ يىقيكليكفى ًإنَّمىا ييعىمّْميوي مشركك العرب، كرد عمييـ القرآف بق ـي أىنَّيي لىقىٍد نىٍعمى كلو: }كى
} ًبيّّ ميًبيفه ًميّّ كىىىذىا ًلسىافه عىرى بىشىره ًلسىافي الًَّذم ييٍمًحديكفى ًإلىٍيًو أىٍعجى
(ُ). 

إف مف يعرؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ في نشأتو منذ صباه كحتى 
مـ كلـ يدرس كتابا، بؿ كلـ يكف يعرؼ بعثتو يعمـ تماما أنو لـ يختمؼ إلى مع

القراءة كالكتابة فيك أمي كما كصفو القرآف في أكثر مف مكضع، كمف ثـ فبل 
 مجاؿ ليذا الزعـ الباطؿ.

"كلكي نفترض صحة ىذا الزعـ فبلبد أف محمدا كاف يعرؼ العبرية 
كالسريانية كاليكنانية، كالبد أنو كاف لديو مكتبة عظيمة اشتممت عمى كؿ 

كص التممكد كاألناجيؿ المسيحية كمختمؼ كتب الصمكات كقرارات المجامع نص
الكنسية، ككذلؾ بعض أعماؿ األدباء اليكنانييف ككتب مختمؼ الكنائس 
كالمذاىب المسيحية، فيؿ يمكف أف يعقؿ ىذا الكبلـ الشاذ ليؤالء الكتاب؟ 

 .(ِ)كىك كبلـ ال برىاف عميو"
رجع بنفسو إلى كتب العمـ "إف صاحب ىذا القرآف لـ يكف ممف ي

كدكاكينو، ألنو باعتراؼ الخصـك كما كلد أميِّا نشأ أميِّا كعاش أميِّا، فما كاف 
يكمنا مف األياـ يتمك كتابنا في قرطاس كال يخطو بيمينو، فبل بد لو مف معمـ 
يككف قد كقفو عمى ىذه المعاني ال بطريؽ الكتابة كالتدكيف بؿ بطريؽ اإلمبلء 

ذا ىك حكـ المنطؽ .. فحسب الباحث فيو أف نحيمو عمى التاريخ كالتمقيف، ى
                                           

 . 113طٛرح إٌؾً ا٠٢خ  (1)

اٌذار اٌؼب١ٌّخ ٌٍىزت ٚإٌشز، ( دفبع ػٓ اٌمزآْ ػذ ِٕزمذ٠ٗ، ػجذ اٌزؽّٓ ثذٚٞ، ؽ/ 2)

 .24، ص٘ـ1419
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كندعو يقمب صفحات القديـ منو كالحديث، كاإلسبلمي منو كالعالمي، ثـ 
نسألو: ىؿ قرأ فيو سطرنا كاحدنا؟ يقكؿ: إف محمد بف عبد اهلل بف عبد المطمب 

عف لقي قبؿ إعبلف نبكتو فبلننا مف العمماء فجمس إليو يستمع مف حديثو 
 عمـك الديف، كمف قصصو عف األكليف كاآلخريف.

ليس عمينا أف نقيـ برىاننا أكبر مف ىذا التحدم إلثبات أف ذلؾ لـ يكف، 
نما عمى الذيف يزعمكف غير ذلؾ أف يثبتكا أف ذلؾ قد كاف، فإف كاف عندىـ  كا 

 .(ُ)عمـ فميخرجكه لنا إف كانكا صادقيف."
بشكؿ مرتفع، فقكؿ غريب ال دليؿ أما قكلو إف كممة قرآف تعني التبلكة 

عميو كلـ يذىب إليو أحد مف عمماء المغة، كال ندرم مف أيف جاء بيذا القكؿ 
 الذم لـ يعرفو عمماء العربية؟!

ثـ ال أدرم ما السبب في أف ببلشير يريد دائما أف يتعامؿ مع القرآف 
فضبل بنفس الطريقة التي عمييا كتابو المقدس حيث يقكؿ: " إف كممة قرآف 

عف ككنيا مزكدة بجرس مكسيقي، تعبر أساسا عف فكرة التبميغ بالقكؿ، 
كالتبشير الديني، كالرسالة التي أخذت عف مبلؾ، كفي كقت قريب مف نياية 
دعكة محمد فقط، عندما ابتدأ الكبلـ المنزؿ يثبت بالكتابة كالتدكيف، أمكف 

المفيـك الذم نعرفو لكممة قرآف أف تأخذ المعنى العاـ لمكتاب المقدس بحسب 
نحف، كقد أعطينا لكممة قرآف ىذا المعنى بطريقة مغايرة لمعقيدة، ألف الكتاب 

 .(ِ)المقدس يقابؿ لفظة كتاب في العربية التي تعني تماما النص المكتكب"
كىينا نجده يدعي أف القرآف لـ يسـ بالكتاب إال في أكاخر حياة النبي 

قبؿ حيث تـ تدكيف اآليات كأخذت شكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كما ذكرنا مف 
الكتاب المقدس المعركؼ عند أىؿ الكتاب، كىذا إف دؿ فإنما يدؿ عمى جيؿ 

                                           
دار اٌمٍُ ٌٍٕشز ١ُ ٔظزاد عذ٠ذح فٟ اٌمزآْ اٌىز٠ُ، ِؾّذ ػجذ هللا دراس، ؽ/ ( إٌجأ اٌؼظ1)

 . 96، 95، ص1426ٖٚاٌزٛس٠غ، 
 .24، 23( اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ . رذ٠ٕٚٗ . رزعّزٗ . رأص١زٖ، ثالش١ز، ص2)
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مطبؽ كرغبة جامحة في إثبات أم كجو شبو بيف القرآف كبيف كتابيـ 
المقدس كلك تعسفا، ففي كثير مف اآليات كالسكر المكية نجد تسمية القرآف 

حكاميـ كىي السكر السبع التي تبدأ بالحركؼ باسـ الكتاب، خذ مثبل سكر ال
}حـ{ كىي مكية باتفاؽ نجدىا جميعا يذكر في مطمعيا لفظ الكتاب، قاؿ 

} ، }حـ * تىٍنًزيؿه ًمفى (ُ)تعالى: }حـ * تىٍنًزيؿي اٍلًكتىاًب ًمفى المًَّو اٍلعىًزيًز اٍلعىًميـً
مىٍت آيىاتيوي قيرٍ  ًبيِّا ًلقىٍكـو يىٍعمىميكف{الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً * ًكتىابه فيصّْ آننا عىرى

، }حـ * (ِ)
كىاٍلًكتىاًب اٍلميًبيًف{
(ّ)} ًكيـً  .(ْ)، }حـ * تىٍنًزيؿي اٍلًكتىاًب ًمفى المًَّو اٍلعىًزيًز اٍلحى

"كقد ركعي في تسميتو قرآننا ككنو متمكِّا باأللسف، كما ركعي في 
مف تسمية الشيء بالمعنى تسميتو كتابنا ككنو مدكننا باألقبلـ، فكمتا التسميتيف 

الكاقع عميو، كفي تسميتو بيذيف االسميف إشارة إلى أف مف حقو العناية 
بحفظو في مكضكعيف ال في مكضع كاحد، أعني أنو يجب حفظو في الصدكر 
كالسطكر جميعنا، أف تضؿ إحداىما فتذكر إحداىما األخرل، فبل ثقة لنا بحفظ 

األصحاب، المنقكؿ إلينا جيبلن بعد  حافظ حتى يكافؽ الرسـ المجمع عميو مف
جيؿ عمى ىيئتو التي كضع عمييا أكؿ مرة. كال ثقة لنا بكتابة كاتب حتى 
يكافؽ ما ىك عند الحفاظ باإلسناد الصحيح المتكاتر، كبيذ العناية المزدكجة 
التي بعثيا اهلل في نفكس األمة المحمدية اقتداءن بنبييا بقي القرآف محفكظنا 

إنجازنا لكعد اهلل الذم تكفؿ بحفظو حيث يقكؿ: }ًإنَّا نىٍحفي نىزٍَّلنىا  في حرز حريز،
} اًفظيكفى نَّا لىوي لىحى الذٍّْكرى كىاً 
، كلـ يصبو ما أصاب الكتب الماضية مف التحريؼ (ٓ)

كالتبديؿ كانقطاع السند، حيث لـ يتكفؿ اهلل بحفظيا، بؿ ككميا إلى حفظ 

                                           
 . 2، 1طٛرح غبفز ا٠٢زبْ  (1)

 . 3 – 1ا٠٢خ  طٛرح فظٍذ (2)

 . 2، 1ا٠٢زبْ  طٛررب اٌشخزف ٚاٌذخبْ (3)

 . 2، 1طٛررب اٌغبص١خ ٚاألؽمبف ا٠٢زبْ  (4)

 .9ا٠٢خ  طٛرح اٌؾغز ( 5)
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لٍ  ـي ًبيىا النًَّبيُّكفى الًَّذيفى الناس فقاؿ تعالى: }ًإنَّا أىٍنزى نيكره يىٍحكي نىا التٍَّكرىاةى ًفييىا ىيدنل كى
أىٍسمىميكا ًلمًَّذيفى ىىاديكا كىالرَّبَّاًنيُّكفى كىاأٍلىٍحبىاري ًبمىا اٍستيٍحًفظيكا ًمٍف ًكتىاًب المًَّو{
، أم (ُ)

 .(ِ)بما طمب إلييـ حفظو"
ثبلثة منيا في مكة كالرابعة أما عف تقسيمو لسكر القرآف ألربعة مراحؿ 

في المدينة فقد تأثر فيو بأستاذه نكلدكو الذم تأثر ىك في ذلؾ بسمفو كيؿ، 
"كما جنح إليو بعض المستشرقيف مف ترتيب القرآف عمى أسباب النزكؿ، 
كتقسيمو إلى مراحؿ ال ضرر فيو لذاتو، إذ أباح الخكض في مثمو عمماؤنا 

نما يتجسد الضرر فيو حيف يتجافى ىذا الترتيب عمى الركايات  األعبلـ، كا 
 .(ّ)الصحيحة كيأخذ بالرأم المرتجؿ الفطير"

لكف الذم ينبغي أف نتكقؼ عنده ىك أنو كاف يرمي مف خبلؿ ىذا 
التقسيـ إلى غاية ال تتفؽ كركح الدعكة اإلسبلمية، حيث إنو يصطدـ مع كاقع 

التي جير فييا األحداث، كمسممات العقؿ كصحيح الركاية، ذلؾ أف المدة 
بالدعكة منذ نزكؿ أكائؿ المدثر كانت  -صمى اهلل عميو كسمـ–النبي 

متشابية، كليس بينيا خبلفات جكىرية، لكف مشكمة المستشرقيف أنيـ لـ 
يستفيدكا مما قرره عمماء المسمميف مف االعتماد عمى الركايات الصحيحة، 

عية الىتدكا إلى الحؽ كلك أنيـ فعمكا ذلؾ  كدرسكا عمـك القرآف دراسة مكضك 
 .(ْ)كلكنيـ اختطكا ألنفسيـ مناىج غير عممية فضمكا كزاغكا

كعندما قسـ ببلشير القرآف إلى مراحؿ فإنو بنى ىذا التقسيـ عمى 
فرضية خيالية ىي التطكر كالتغيير الذم ظف أف القرآف قد مر بيما بيف كؿ 

                                           
 . 44طٛرح اٌّبئذح:  (1)

 . 42، 41ِؾّذ ػجذ هللا دراس، صإٌجأ اٌؼظ١ُ ٔظزاد عذ٠ذح فٟ اٌمزآْ اٌىز٠ُ،  (2)

َ، 2111، دار اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، 24( ِجبؽش فٟ ػٍَٛ اٌمزآْ، طجؾٟ اٌظبٌؼ، ؽ/3)
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حيث  مرحمة كأخرل سكاء مف حيث المكضكعات التي تناكليا أك مف
األسمكب، محاكال إيياـ القارئ أف ىناؾ فرقا شاسعا بيف متنزالت كؿ مرحمة 
كأخرل حتى بمغ بو األمر أنو ادعى أف بعض سكر القرآف ال يكجد تناسب أك 

 ترابط بيف آياتيا كما ادعى ذلؾ في سكرة النكر.
كالكاقع أف مف يتدبر القرآف تدبرا حقيقيا بعيدا عف ركح التعصب 

جد الترابط كالتناسب بيف آيات القرآف الكريـ كسكره عمى الترتيب كاالدعاء ي
المصحفي المعركؼ عمى نحك بديع، يظير جميا في بعضيا كيدؽ بحيث 
يحتاج إلى مزيد تدبر أحيانا أخرل، فكأنو كحدة كاحدة، كىك ىكذا ال ترل فيو 

أخذ قفزا غريبا أك مستيجنا بيف المكضكعات، بؿ تجده يتنقؿ بينيا بسبلسة ت
باأللباب، كقد اىتـ كثير مف العمماء بما أسمكه عمـ المناسبات بيف اآليات 
كالسكر، ليبيف الحكمة اإلليية في ترتيبيا كتناغـ مكضكعاتيا، فجاء كتاب 

ىػ، المسمى )البرىاف في تناسب سكر القرآف( َٖٕأبي جعفر الغرناطي ت 
فيو مؤلفو سكر  مف المؤلفات التي عنيت بيذا المكضكع كخصتو، حيث تتبع

القرآف بحسب ترتيب المصحؼ مف سكرة أـ القرآف إلى سكرة الناس، مبينا 
التناسب بيف نياية كؿ سكرة كبداية السكرة التي تمييا، كالتناسب في 
المكضكعات بيف السكرتيف، ككذلؾ كتاب أسرار ترتيب القرآف لمحافظ 

لمميدة لما بعدىا، السيكطي حيث قرر أف كؿ سكرة ىي كالمتممة لما قبميا كا
كما اىتـ بالمناسبات بيف اآليات كالسكر بعض المفسريف كالفخر الرازم كابف 

 عطية، ككذلؾ عمماء عمـك القرآف كالزركشي في كتابو البرىاف.
يقكؿ الفخر الرازم في تفسيره: "أكثر لطائؼ القرآف مكدعة في الترتيبات 

 .(ُ)كالركابط"
بلـ أف يرتبط بعضو ببعض لئبل كقاؿ بعض األئمة: "مف محاسف الك
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يككف منقطعان كىذا النكع ييممو بعض المفسريف أك كثير منيـ، كفكائده 
 غزيرة". 

كقاؿ بعض المشايخ المحققيف: "قد كىـ مف قاؿ ال يطمب لآلم الكريمة 
مناسبة ألنيا عمى حسب الكقائع المتفرقة، كفصؿ الخطاب أنيا عمى حسب 

حكمة ترتيبان فالمصحؼ كالصحؼ الكريمة عمى الكقائع تنزيبلن كعمى حسب ال
كفؽ ما في الكتاب المكنكف مرتبة سكره كميا كآياتو بالتكقيؼ، كحافظ القرآف 
العظيـ لك استفتي في أحكاـ متعددة أك ناظر فييا، أك أمبلىا لذكر آية كؿ 
ذا رجع إلى التبلكة لـ يمثؿ كما أفتى، كال كما نزؿ مفرقان  حكـ عمى ما سئؿ كا 

كما أنزؿ جممة إلى بيت العزة كمف المعجز البيف أسمكبو الباىر فإنو بؿ 
} ًبيرو ًكيـو خى مىٍت ًمٍف لىديٍف حى }ًكتىابه أيٍحًكمىٍت آيىاتيوي ثيَـّ فيصّْ
، كىذا الذم عميو (ُ)

 .(ِ)جميكر العمماء في مسألة التناسب بيف السكر"
اسكة كقاؿ الشيخ عبد الفتاح القاضي: "جميع اآليات كالسكر متم

األطراؼ، جيدة السبؾ، متصؿ بعضيا ببعض اتصاال محكـ العرل، ال انفصاـ 
ليا، حتى صارت اآليات كالسكر آخذا بعضيا بحجزة بعض، أخذا يفكت 
المعنى القرآني البميغ بانفكاكو، ككانت كؿ آية أك سكرة بمنزلة الجزء الذم ال 

قيؼ جممة كاحدة، قكاـ لكمو إال بو، ككاف القرآف العظيـ جميعو بعد التك 
كصارت كؿ سكرة ال غنى ليا عما قبميا، كال يستغني عنيا ما بعدىا، ككؿ 
آية ال يقع مكقعيا سكاىا، كال ريب أف ىذه الدرجة العميا لمببلغة التي 
أخرست البمغاء، كأدىشت الفصحاء كالخطباء، مف العرب أرباب المسف كممكؾ 

                                           
 .1( طٛرح ٘ٛد ا٠٢خ 1)

ِٕبطجبد ا٠٢بد ٚاٌظٛر، أؽّذ ؽظٓ فزؽبد، ِغٍخ اٌغبِؼخ اإلطال١ِخ ثبٌّذ٠ٕخ ( أظز: 2)

 .44، ص11إٌّٛرح، اٌؼذد 
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 . (ُ)الكبلـ"
لىٍك كىافى ًمٍف ًعٍنًد كصدؽ اهلل تعالى حيث قاؿ: }أى  كفى اٍلقيٍرآفى كى فىبلى يىتىدىبَّري

فنا كىًثيرنا{ ديكا ًفيًو اٍخًتبلى جى ٍيًر المًَّو لىكى غى
(ِ). 

كأكؿ ما نبلحظ تفصيبل عمى تقسيـ ببلشير لسكر القرآف الكريـ عمى 
أربعة مراحؿ أنو يطمؽ حكما عاما عمى المرحمة المكية األكلى حيث يدعي أف 

لفترة لـ تسمط األضكاء عمى عقيدة التكحيد، بؿ يدعي أف سكرة نصكص ىذه ا
النجـ تحتكم عمى آثار تردد في شجب عبادة ثبلث مف آلية المكييف في 

 الجاىمية.
 كنناقش ىذا االدعاء مف جيتيف:

األكلى: عدـ تسميط ىذه المرحمة األضكاء كما يدعي عمى عقيدة 
، تأمؿ قكلو تعالى: }كىأىفَّ ًإلىى التكحيد كىك ادعاء تبطمو سكرة النجـ نفسيا

مىؽى  ؾى كىأىٍبكىى * كىأىنَّوي ىيكى أىمىاتى كىأىٍحيىا * كىأىنَّوي خى بّْؾى اٍلميٍنتىيىى * كىأىنَّوي ىيكى أىٍضحى رى
مىٍيًو النٍَّشأىةى اأٍليٍخرىل *  ٍيًف الذَّكىرى كىاأٍليٍنثىى * ًمٍف نيٍطفىةو ًإذىا تيٍمنىى * كىأىفَّ عى ٍكجى الزَّ
كىأىنَّوي ىيكى أىٍغنىى كىأىٍقنىى * كىأىنَّوي ىيكى رىبُّ الشٍّْعرىل * كىأىنَّوي أىٍىمىؾى عىادنا اأٍليكلىى * 

ـى كىأىٍطغىى{ ـٍ أىٍظمى ـٍ كىانيكا ىي قىٍكـى نيكحو ًمٍف قىٍبؿي ًإنَّيي ثىميكدى فىمىا أىٍبقىى * كى كى
(ّ). 
انيتو تعالى في كالحظ تكرار كممتي }كأنو ىك{ المتيف تؤكداف عمى كحد

أفعالو كأنو ىك كحده المتصرؼ في ىذا الككف مف تقميب أحكاؿ البشر بيف 
ماتتيـ، كخمؽ النكعيف الذكر كاألنثى مف  حياء الخمؽ كا  الضحؾ كالبكاء، كا 
عادتيا إلى الحياة بالبعث بعد المكت، كأنو ىك الذم ييب  نفس النطفة، كا 

العمكم بنجكمو كككاكبو، كأنو ىك النعـ كاألرزاؽ لمناس، كأنو ىك رب العالـ 

                                           
-اٌّظؾف اٌشز٠ف أثؾبس فٟ ربر٠خٗ ٚأؽىبِٗ، ؽ/ اٌّغٍض األػٍٝ ٌٍشئْٛ اإلطال١ِخ( (1

 .155َ، ص1969-٘ـ1399اٌمب٘زح، 

 . 92ا٠٢خ  طٛرح إٌظبء (2)

 . 52 – 42ا٠٢بد  طٛرح إٌغُ (3)
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 الذم أىمؾ بقدرتو األمـ السابقة التي كذبت رسميا.
بؿ إف أكؿ آيات نزلت مف القرآف الكريـ كىي قكلو تعالى: }اٍقرىٍأ ًباٍسـً 
ـى  مَّ ـي * الًَّذم عى رىبُّؾى اأٍلىٍكرى مىؽو * اٍقرىٍأ كى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإلًٍ مىؽى * خى بّْؾى الًَّذم خى رى

} ـٍ ـٍ يىٍعمى ٍنسىافى مىا لى ـى اإلًٍ مَّ ًباٍلقىمىـً * عى
(ُ). 

إف ىذه اآليات لتدلداللة قاطعة عمى كحدانية الخالؽ كربكبيتو كىي 
تدفع اإلنساف دفعا إلى اإليماف باهلل الخالؽ الذم منح اإلنساف بالكجكد 

 كشرفو بالعمـ كىداه إلى استخداـ أدكاتو.
متنزالت ىذه المرحمة بحسب كبلـ ككذلؾ سكرة اإلخبلص كىي مف 

 ببلشير نفسو كىي كاضحة الداللة عمى كحدانية اهلل عز كجؿ غاية الكضكح.
إف األصكؿ األساسية لمعقيدة اإلسبلمية كىي كحدانية اهلل كالكحي 
كالبعث كالحساب قد تضمنتيا الفترة المكية األكلى كتحدثت عنيا بإجماؿ، 

ترتيف التاليتيف بحسب ترتيب ببلشير كجاءت بعدىا السكر المكية في الف
تفصؿ ىذا اإلجماؿ كتسكؽ األدلة كالبراىيف عمييا، كتعرض آلالء اهلل في 

 .(ِ)الككف، كفي النفس كفي النبات كالحيكانات كالجماد
كالبدء باإلجماؿ ثـ التثنية بالتفصيؿ يتمشى مع منطؽ األمكر، فالقرآف 

رضا، ثـ تقابؿ ىذه العقيدة في المرحمة األكلى يعرض قضايا العقيدة ع
باإلنكار كالتكذيب، فيأتي في المرحمة الثانية ليقيـ األدلة عمييا كيقنع الناس 
بيا كذلؾ يحتاج إلى بسط كتفصيؿ بخبلؼ المرحمة األكلى التي تقتصر عمى 

 مجرد العرض.
الثانية: دعكاه أف سكرة النجـ تحتكم عمى آثار تردد في شجب عبادة 

                                           
 . 5 – 1ا٠٢بد  طٛرح اٌؼٍك  (1)

( اٌّظزشزلْٛ ٚاٌمزآْ، إطّبػ١ً طبٌُ ػجذ اٌؼبي، طٍظٍخ دػٛح اٌؾك رظذر٘ب راثطخ 2)

َ، 1991-1411ٖ، اٌؼبَ 114ِىخ اٌّىزِخ، اٌظٕخ اٌزبطؼخ، اٌؼذد -اٌؼبٌُ اإلطالِٟ
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 ناة كىف مف أصناـ الجاىمية.البلت كالعزل كم
كىذا إف دؿ فإنما يدؿ عمى عدـ فيمو لمغة القرآف الذم ذكرىـ في 
معرض التعجب مف عبادتيـ المدلكؿ عميو باالستفياـ في قكلو تعالى: } 

لىوي اأٍلي  ـي الذَّكىري كى نىاةى الثَّاًلثىةى اأٍليٍخرىل * أىلىكي مى تى كىاٍلعيزَّل * كى ٍنثىى * ًتٍمؾى أىفىرىأىٍيتيـي البلَّ
ؿى المَّوي ًبيىا  ـٍ مىا أىٍنزى ًإذنا ًقٍسمىةه ًضيزىل * ًإٍف ًىيى ًإالَّ أىٍسمىاءه سىمٍَّيتيميكىىا أىٍنتيـٍ كىآبىاؤيكي
ـي  بًّْي ـٍ ًمٍف رى اءىىي لىقىٍد جى مىا تىٍيكىل اأٍلىٍنفيسي كى ًمٍف سيٍمطىافو ًإٍف يىتًَّبعيكفى ًإالَّ الظَّفَّ كى

 .(ُ)اٍلييدىل{
ىذه اآليات تقرر حقيقة كاضحة لكؿ ذم عينيف كقمب، كىي أف ىذه  إف

األصناـ التي يعبدكنيا مف دكف اهلل ليست شيئا في الحقيقة، إنيا مجرد 
أسماء يطمقكنيا ليس ليا مسمى مكجكد إال في أكىاميـ كظنكنيـ التي 

 يتبعكنيا كىي ال تغني عنيـ شيئا.
ضافتو في ترجمتو أما ما يحاكؿ اإلشارة إليو مف خرافة ال غرانيؽ كا 

ف شفاعتيف  لسكرة النجـ بعد ذكر األصناـ عبارات "تمؾ الغرانيؽ العمى كا 
لترتجى" فمحض افتراء ككذب كمضاىاة ألعداء اإلسبلـ الذيف اختمقكا ىذه 

 القصة الباطمة.
ةى   يقكؿ ابف كثير رحمو اهلل: "قىٍد ذىكىرى كىًثيره ًمفى اٍلميفىسًّْريفى ىىاىينىا ًقصَّ
ـٍ  بىشىًة، ظىنا ًمٍنيي كًع كىًثيرو ًمفى اٍلمييىاًجرىًة ًإلىى أىٍرًض اٍلحى مىا كىافى ًمٍف ريجي الغىرىانيؽ، كى
ـٍ أىرىىىا مسندة  لى مىةه، كى ؽو كيمُّيىا ميٍرسى لىًكنَّيىا ًمٍف طيري ٍيشو قىٍد أىٍسمىميكا. كى أىفَّ ميٍشًرًكي قيرى

 .(ِ)مف كجو صحيح، كاهلل أعمـ"
متنزالت المرحمتيف المكيتيف الثانية كالثالثة، فتتميزاف بطكؿ أما قكلو إف 

سكرىما عف المرحمة األكلى، كذلؾ تمييدا لممرحمة المدنية التي تناكلت 
                                           

 . 23 – 19ا٠٢بد إٌغُ طٛرح  (1)

رفظ١ز اٌمزآْ اٌؼظ١ُ، ػّبد اٌذ٠ٓ أثٛ اٌفذاء إطّبػ١ً ثٓ وض١ز، رؾم١ك طبِٟ ِؾّذ ( 2)

 . 5/441َ، 1999-٘ـ1421دار ؽ١جخ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠غ،  2طالِخ، ؽ/
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التشريعات، كىك ما يتطمب البسط كالطكؿ في االيات كالسكر لسرد التفاصيؿ 
القرآف  كاألحكاـ بما يرفع اإللباس كاإليياـ، كىكذا كؿ مرحة مف مراحؿ نزكؿ

تعد تفصيبل لما سبقيا كتمييدا لما يمحقيا، ككؿ سكرة تمثؿ كحدة عضكية 
كمكضكعية كاحدة بحيث تترابط آياتيا كتتقارب مقاصدىا كيجمعيا بناء كاحد 

 كأنيا نسيج كاحد.
كلكف ببلشير يمعف في االفتراء عمى كتاب اهلل مدعيا أف متنزالت 

الدعكة بسرد القصص كاألساطير  المرحمة الثانية تحاكؿ تحقيؽ الغاية مف
براىيـ،  المعركفة في الجزيرة العربية، مف مثؿ قصص نكح كىكد كصالح كا 

 مدعيا كذلؾ اتفاؽ بعضيا مع القصص التكراتية.
كنرد عميو في ىذه النقطة قائميف: إف ىذه القصص لـ تأت مطابقة لما 

ما عاد عند العرب مف أساطير األكليف، بؿ إف أخبار ىكد كصالح كقكمي
كثمكد كقبميما قصة نكح مع قكمو كانت مجيكلة لدل العرب بتفاصيميا 
المذككرة في القرآف، فمـ يككنكا يعرفكف عف عاد كثمكد كىـ كما يسمكنيـ 
العرب البائدة سكل شيء قميؿ مف الحقائؽ، مع خمط كثير مف األساطير 

كد كالنصارل كالخرافات التي بيف القرآف زيفيا، كال ذكر ليما في كتب اليي
 التي تعنى بأخبار بني إسرائيؿ فبل شأف ليا بذكرىما.

أما قصة نكح فتكاد تككف مجيكلة تماما لدييـ، كقد صرح القرآف بذلؾ 
عقيب ذكرىا فقاؿ تعالى: }ًتٍمؾى ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلغىٍيًب نيكًحييىا ًإلىٍيؾى مىا كيٍنتى تىٍعمىمييىا 

{ أىٍنتى كىالى قىٍكميؾى ًمٍف قىٍبؿً   .(ُ)ىىذىا فىاٍصًبٍر ًإفَّ اٍلعىاًقبىةى ًلٍمميتًَّقيفى
براىيـ كغيرىـ مف األنبياء المذككرة قصصيـ في  كأما قصة نكح كا 
الكتب السابقة، فقد كجدنا القرآف يصحح كثيرا مف األخطاء المذككرة فييا، 
 فيـ ال يقكلكف بعصمة األنبياء كينسبكف إلييـ كثيرا مف االفتراءات كاألباطيؿ
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التي تبل تتناسب مع نبكتيـ، كما أنكركا نبكة سميماف كعدكه ممكا مف ممككيـ 
بؿ كنسبكا إليو عبادة أكثاف األمـ األخرل المجاكرة ليـ التي تزكج منيا 
كنقميا أزكاجو مف بيئاتيـ إلى قصره، ككذلؾ قصة مكسى مع الخضر كىي ما 

مراف ككفالة زكريا لـ يجر لو ذكر في كتب أىؿ الكتاب، ككذلؾ قصة امرأة ع
مىا كيٍنتى  لمريـ، كىك ما ذكره اهلل بقكلو: }ذىًلؾى ًمٍف أىٍنبىاًء اٍلغىٍيًب نيكًحيًو ًإلىٍيؾى كى

} ـٍ ًإٍذ يىٍختىًصميكفى مىا كيٍنتى لىدىٍيًي ـى كى ـٍ يىٍكفيؿي مىٍريى ـٍ أىيُّيي مىيي ـٍ ًإٍذ ييٍمقيكفى أىٍقبلى لىدىٍيًي
(ُ). 

ينيا القرآف كخالفيـ فييا، فيؿ بذلؾ يككف إلى آخر ىذه األكاذيب التي ب
 قد تأثر بيا أك اقتبس منيا أك حتى جاراىا مجرد مجاراة؟!

أما دعكل ببلشير أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ اقتبس قصص 
ضفاء الركح العربية  األنبياء المذككريف في التكراة مع طبعيا بطابع عربي، كا 

مف الدليؿ، بؿ الدليؿ عمى عمييا فيي دعكل عارية عف الصحة خالية 
خبلفيا، فمك كاف كذلؾ مع كجدناه يخالفيا في كثير مف التفاصيؿ األساسية، 

 بؿ يذكر عنيـ ما لـ يذكر في كتبيـ مف الحقائؽ كاألحداث.
كأما السبب في ذكر قصص األنبياء في ىذه المرحمة كالتي تمييا فيك 

ة التي شيدت تكذيب قريش أف ىاتيف المرحمتيف قد تزامنتا مع الدعكة الجيري
كعنتيا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فكانت قصص األنبياء تأتي 
خباره أنو ليس بدعا مف الرسؿ في المكاجية بالتكذيب كالعنت  لتثبيت قمبو كا 
مف قكمو كأف عميو أف يصبر عمى تكذيبيـ كعنتيـ كما صبر الرسؿ 

ثر مف مكضع بيذه الحكـ مف السابقكف عميو، كقد صرح القرآف الكريـ في أك
مىٍيؾى ًمٍف  كيبلِّ نىقيصُّ عى ذكر قصص الرسؿ السابقيف مع أقكاميـ، قاؿ تعالى: }كى
ًذٍكرىل  مىٍكًعظىةه كى ؽُّ كى اءىؾى ًفي ىىًذًه اٍلحى جى أىٍنبىاًء الرُّسيًؿ مىا نيثىبّْتي ًبًو فيؤىادىؾى كى
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  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0144   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًلٍمميٍؤًمًنيف{
(ُ). 

بأخبار األمـ السابقيف، كبياف الحؽ مف باإلضافة إلى االتعاظ كاالعتبار 
الباطؿ في ما نسب إلى األنبياء السابقيف مف افتراءات كأكاذيب، قاؿ تعالى: 
لىًكٍف تىٍصًديؽى  ًديثنا ييٍفتىرىل كى ـٍ ًعٍبرىةه أًليكًلي اأٍلىٍلبىاًب مىا كىافى حى ًصًي }لىقىٍد كىافى ًفي قىصى

تىٍفًصيؿى كيؿّْ  رىٍحمىةن ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكف{ الًَّذم بىٍيفى يىدىٍيًو كى  .(ِ)شىٍيءو كىىيدنل كى
أنيا  -ببل دليؿ كعادتو–أما متنزالت المرحمة الثالثة فقد ادعى ببلشير 

لـ تحك جديدا مف المكضكعات أك طريقة معالجتيا، فيك يدؿ عمى اليكل 
كاليكس، فالمتنزالت قبيؿ اليجرة إلى المدينة اتسمت بأنيا بدأت تييء 

لمفدائية كالتضحية بكؿ غاؿ كنفيس في سبيؿ إقامة الديف كتمييدا  المسمميف
لمتخمي عف األكطاف مف أجؿ نصرة دينيـ كالنجاة بعقيدتيـ، كما في سكرة 
الكيؼ مثبل، كما اشتممت عمى كثير مف القيـ األخبلقية كالتي نجدىا في 

المرحمة  سكرة اإلسراء كذلؾ تمييدا لعيد التشريعات العبادية كاالجتماعية في
 المدنية التالية ليا.

كما ادعى ببلشير أف عالمية الدعكة لـ تظير إلى في متنزالت ىذه 
الفترة حيث بدأت تستعمؿ النداء بيا أييا الناس، حيث لـ يعد الكحي مكجيا 
لممكييف كحدىـ بؿ تعداىـ إلى مف حكليـ مف العرب عمى اختبلؼ أماكنيـ 

 كقبائميـ.
كنقكؿ إف تدرج الدعكة مف المحمية إلى العالمية أك مف العشيرة األقربيف 
إلى العرب المحيطيف ثـ إلى الناس أجمعيف أمر يفترضو منطؽ الدعكة كيدؿ 
عمى الحكمة في الدعكة كأنيا لـ تجر عمى نحك مف التخبط، لقد كانت الدعكة 

اؿ، كالتدرج في تسير كفؽ خطة ربانية حكيمة محكمة، تراعي مقتضيات األحك 
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بمفرده  -صمى اهلل عميو كسمـ-األمكر، كىك أمر لـ يكف يستطيعو رسكؿ اهلل 
 لكال عناية اهلل كتكجييو.

إف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لك كاف ىك صاحب التخطيط لمدعكة 
كمؤلؼ القرآف ما كاف نفى ذلؾ عف نفسو، بؿ كاف أكلى بو أف يظير 

ذىا عبقريتو كحكمة نفسو، لكننا نج ده يؤمر بالتبرؤ مف ذلؾ، قاؿ تعالى: }كىاً 
ٍيًر ىىذىا أىٍك  كفى ًلقىاءىنىا اٍئًت ًبقيٍرآفو غى ـٍ آيىاتينىا بىيّْنىاتو قىاؿى الًَّذيفى الى يىٍرجي مىٍيًي تيٍتمىى عى

ى ًإلىيَّ ًإنّْي بىدٍّْلوي قيٍؿ مىا يىكيكفي ًلي أىٍف أيبىدّْلىوي ًمٍف ًتٍمقىاًء نىٍفًسي ًإٍف أىتًَّبعي ًإالَّ مىا  ييكحى
ـٍ كىالى  مىٍيكي ا تىمىٍكتيوي عى بّْي عىذىابى يىٍكـو عىًظيـو * قيٍؿ لىٍك شىاءى المَّوي مى ٍيتي رى اؼي ًإٍف عىصى أىخى
ـي ًممًَّف اٍفتىرىل  ـٍ عيميرنا ًمٍف قىٍبًمًو أىفىبلى تىٍعًقميكفى * فىمىٍف أىٍظمى ـٍ ًبًو فىقىٍد لىًبٍثتي ًفيكي أىٍدرىاكي

مىى  {عى  .(ُ)المًَّو كىًذبنا أىٍك كىذَّبى ًبآيىاًتًو ًإنَّوي الى ييٍفًمحي اٍلميٍجًرميكفى
ؽّْ لىمَّا  كا ًلٍمحى ـٍ آيىاتينىا بىيّْنىاتو قىاؿى الًَّذيفى كىفىري مىٍيًي ذىا تيٍتمىى عى كقاؿ سبحانو: }كىاً 

ـٍ ىىذىا ًسٍحره ميًبيفه * أىـٍ يىقيكليكفى اٍفتىرىاهي قيٍؿ ًإًف ا اءىىي ٍيتيوي فىبلى تىٍمًمكيكفى ًلي ًمفى جى ٍفتىرى
ـٍ كىىيكى اٍلغىفيكري  بىٍينىكي كفى ًفيًو كىفىى ًبًو شىًييدنا بىٍيًني كى ـي ًبمىا تيًفيضي المًَّو شىٍيئنا ىيكى أىٍعمى

ـٍ ًإٍف أىتَّ  مىا أىٍدًرم مىا ييٍفعىؿي ًبي كىالى ًبكي ـي * قيٍؿ مىا كيٍنتي ًبٍدعنا ًمفى الرُّسيًؿ كى ًبعي الرًَّحي
مىا أىنىا ًإالَّ نىًذيره ميًبيفه { ى ًإلىيَّ كى ًإالَّ مىا ييكحى
(ِ). 

أما فيما يتعمؽ بالمرحمة المدنية فإف ببلشير يحاكؿ أف يكحي لمقارئ 
بأف تأسيس الدكلة اإلسبلمية قد أضاؼ لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ دكرا 

أنو بدأ يشعر  آخر إلى جانب دكر النبكة كىك دكر الزعامة، حيث ألح عمى
منذ ذلؾ الحيف أنو زعيـ األمة، كاستخداـ ىذا المصطمح يقصد بو اإليحاء 
بأف حكـ الرسكؿ في المدينة كاف حكما ثيكقراطيا أم حكما قائما عمى التسمط 
الديني عمى غرار ىيمنة الكنيسة عمى السمطة الزمنية في العصكر الكسطى، 
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تو صمى اهلل عميو كسمـ كقرف كىك أمر مرفكض، فاهلل تعالى قد أمر بطاع
ذلؾ بطاعتو ىك سبحانو كتعالى كذلؾ فيما يتعمؽ بككنو نبيا مبمغا عف اهلل 
أكامره كنكاىيو، أما فيما يتعمؽ باإلدارة كالسياسة فقد أمره اهلل تعالى باألخذ 
بمدأ الشكرل كتعميما لو كلمف يأتي حاكما بعده، قاؿ تعالى: }فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى 

ـٍ المَّ  ٍكًلؾى فىاٍعؼي عىٍنيي كا ًمٍف حى ٍنفىضُّ ًميظى اٍلقىٍمًب الى لىٍك كيٍنتى فىظِّا غى ـٍ كى ًو ًلٍنتى لىيي
مىى المًَّو ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ  كٍَّؿ عى ـٍ ًفي اأٍلىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى شىاًكٍرىي ـٍ كى كىاٍستىٍغًفٍر لىيي

} كًّْميفى اٍلميتىكى
 يكقراطيا؟، فيؿ ىذا يككف حكما ث(ُ)

كقد سبؽ بياف أف ببلشير يقسـ مكضكعات القرآف المدني قسميف، 
مكضكعات سبؽ طرحيا في المتنزالت المكية، كمكضكعات جديدة بحكـ البيئة 

 كالظركؼ الجديديف.
كىذا ال يعد عيبا أبدا بؿ ميزة تبيف أف القرآف يعايش كاقع األمة، 

 لتشريع كفقا لظركفيا.كيستجيب لمتطمباتيا، كيسمؾ مسمؾ التدرج في ا
كىك –لكنو زعـ أف حديث القرآف عف أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل 

قد شابو االضطراب،  -مف مستجدات المكضكعات في متنزالت ىذه المرحمة
كىذا كبلـ عار عف الصحة، حيث إف حديث القرآف عف أىؿ الكتاب قد تميز 

رفضكا االنصياع لمحؽ  باإلنصاؼ ليـ، فيك شديد الميجة مع عتاتيـ الذيف
كأنكركه، في مقابؿ ثنائو عمى مف يقركف بالحؽ كينقادكف لو، قاؿ تعالى: 
ٍنوي ًبًدينىارو  ـٍ مىٍف ًإٍف تىٍأمى ًمٍنيي ٍنوي ًبًقٍنطىارو ييؤىدًّْه ًإلىٍيؾى كى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب مىٍف ًإٍف تىٍأمى }كى

مىيٍ  مىٍينىا ًفي اأٍليمّْيّْيفى الى ييؤىدًّْه ًإلىٍيؾى ًإالَّ مىا ديٍمتى عى ـٍ قىاليكا لىٍيسى عى ًو قىاًئمنا ذىًلؾى ًبأىنَّيي
} ـٍ يىٍعمىميكفى مىى المًَّو اٍلكىًذبى كىىي يىقيكليكفى عى سىًبيؿه كى
(ِ). 

ٍبؿو  حى ٍبؿو ًمفى المًَّو كى ـي الذّْلَّةي أىٍيفى مىا ثيًقفيكا ًإالَّ ًبحى مىٍيًي ًربىٍت عى كقاؿ أيضا: }ضي
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  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0141   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـٍ كىانيكا ًمفى النَّا ـي اٍلمىٍسكىنىةي ذىًلؾى ًبأىنَّيي مىٍيًي ًربىٍت عى ضي بو ًمفى المًَّو كى بىاءيكا ًبغىضى ًس كى
كىانيكا يىٍعتىديكفى  ٍكا كى ؽٍّ ذىًلؾى ًبمىا عىصى يىٍقتيميكفى اأٍلىٍنًبيىاءى ًبغىٍيًر حى كفى ًبآيىاًت المًَّو كى يىٍكفيري

ـٍ * لىٍيسيكا سىكىاءن ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب  أيمَّةه قىاًئمىةه يىٍتميكفى آيىاًت المًَّو آنىاءى المٍَّيًؿ كىىي
يىٍنيىٍكفى عىًف  كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري يىٍأميري ديكفى * ييٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر كى يىٍسجي

مىا يى  اًلًحيفى * كى ٍيرىاًت كىأيكلىًئؾى ًمفى الصَّ ييسىارًعيكفى ًفي اٍلخى ٍيرو اٍلميٍنكىًر كى ٍفعىميكا ًمٍف خى
} ًميـه ًباٍلميتًَّقيفى كهي كىالمَّوي عى فىمىٍف ييٍكفىري
(ُ). 

كال يجد ببلشير مناسبة لئلساءة كالتنفيس عف حقده عمى الرسكؿ صمى 
اهلل عميو كسمـ كالتعبير عف سكء أدبو كىك المتظاىر بالمكضكعية كاالحتراـ 

ا تحدث عف اآليات التي لمقرآف كلمرسكؿ إال كتجده قد استغميا، فيك حينم
تتعمؽ بأزكاج النبي كأحكاميف، نجده يدس كممة سيئة، حيث يقكؿ: "حـر 
عمى محمد أف يكثر مف نسائو أك خميبلتو"، أم خميبلت أكلئؾ الذيف يتحدث 

 عنيف ببلشير، كىؿ كاف لمرسكؿ خميبلت؟ كىؿ تسمى أزكاجو خميبلت؟!
حت لو الفرصة، إنو الحقد الدفيف الذم ينفس عف نفسو كمما سن

مىا  ـٍ كى اءي ًمٍف أىٍفكىاًىًي كصدؽ اهلل حيث قاؿ فيو كفي أمثالو: }قىٍد بىدىًت اٍلبىٍغضى
} ـٍ أىٍكبىري ديكريىي  .(ِ)تيٍخًفي صي

كىك يعبر عف خبثو كحقده بشكؿ أكثر صفاقة حيف يدعي أف الرسكؿ 
صمى اهلل عميو كسمـ كاف يشعر مف تأنيب الضمير بسبب زكاجو مف بنت 

 ناه السابؽ زيد بف حارثة.متب
ذا كاف شخصا شيكانيا  كنقكؿ لو ىؿ كاف ىذا األمر مجرد رغبة منو؟ كا 

فمماذا يشعر بتأنيب  -كحاشاه–كما يريد أف يصكره أكلئؾ المستشرقكف 
الضمير مف زكاجو مف ابنة عمتو؟ ثـ ألـ يكف ىك الذم زكجيا لو؟ ألـ يكف 
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رؾ رغبتو نحكىا كىي في عصمة قد عرفيا مف قبؿ كىي ابنة عمتو؟ حتى تتح
مكاله؟ ثـ ألـ يكف ىك الذم يحاكؿ رأب التصدع الذم عانت منو عبلقتيما 

 الزكجية التي كانت تراىا الزكجة غير متكافئة؟
ف كاف لـ يفعؿ ذلؾ مف تمقاء نفسو فعبلـ يبلـ؟ أعمى تنفيذه ألمر اهلل  كا 

 لو؟
بعد طبلقيا مف إف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لـ يتزكج زينب إال 

زكجيا كقد كاف يأمره بإمساكيا كعدـ طبلقيا أمبل في اإلصبلح بينيما، كلـ 
يطمقيا زيد إال بعد أف أيقف استحالة العشرة في جك مف الشعكر بعد التكافؤ 
االجتماعي، فرغـ رغبتو في التمسؾ بزكجو إال أنو يأبى أف يجبرىا عمى 

 عميو لككنيا قرشية كىك مكلى.االستمرار معو، السيما كىي تشعر بشرفيا 
كالحكمة مف أمر اهلل لو بزكاجيا ىك القضاء البات عمى عادة التبني، 
كالتأكيد عمى أنو ال يحـر حبلال، كال تترتب عميو آثار البنكة، كالقضاء كذلؾ 
عمى ذلؾ المكركث الجاىمي بعدـ زكاج الرجؿ مف زكجة مف كاف ينسب إليو 

تردد النبي صمى اهلل عميو كسمـ في إخبار زيد  يكما ما بطريؽ التبني، كأما
بأنو سيطمقيا كأف زينب ستككف زكجة لرسكؿ اهلل كما أخبره اهلل فمـ يكف 
لتأنيب ضمير كما يريد أف يصكر ببلشير، بؿ كاف ذلؾ خشية مف النبي 
الرفيؽ بأمتو كبقمكبيـ أف يصدـ األمر أصحابو أك يسبب ليـ فتنة لجريانو 

ـ كتقاليدىـ، كخشية أف يعطي ذلؾ الفرصة ألعدائو عمى خبلؼ عاداتي
ليتكممكا في حقو، كيتخذكا مف ىذا المكقؼ فرصة لمنيؿ منو، كىك معنى قكلو 
ؾى كىاتًَّؽ  ٍكجى مىٍيؾى زى مىٍيًو أىٍمًسٍؾ عى مىٍيًو كىأىٍنعىٍمتى عى ـى المَّوي عى ٍذ تىقيكؿي ًلمًَّذم أىٍنعى تعالى: }كىاً 

تيٍخًفي ًفي نىفٍ  ؽُّ أىٍف تىٍخشىاهي فىمىمَّا المَّوى كى تىٍخشىى النَّاسى كىالمَّوي أىحى ٍبًديًو كى ًسؾى مىا المَّوي مي
رىجه ًفي أىٍزكىاًج  مىى اٍلميٍؤًمًنيفى حى ٍجنىاكىيىا ًلكىٍي الى يىكيكفى عى كَّ طىرنا زى ٍيده ًمٍنيىا كى ى زى قىضى
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كىافى أىٍمري  طىرنا كى ٍكا ًمٍنييفَّ كى ـٍ ًإذىا قىضى { أىٍدًعيىاًئًي ٍفعيكالن المًَّو مى
(ُ). 

ًحيحى ًفي -رحمو اهلل–قاؿ الطاىر بف عاشكر  ٍأثيكرى الصَّ ـٍ أىفَّ اٍلمى : "كىاٍعمى
ـٍ تىًمٍد لىوي، فىكىافى ًإذىا  ٍينىبي ًسًنيفى فىمى اًرثىةى بىًقيىٍت ًعٍندىهي زى ٍيدى ٍبفى حى اًدثىًة: أىفَّ زى ىىًذًه اٍلحى

بىٍينىيىا مىا يىجٍ  رىل بىٍينىوي كى مىٍيًو ًبسيٍؤديًدىىا جى ؼو أىٍدلىٍت عى ٍيًف تىارىةن ًمٍف ًخبلى ٍكجى ًرم بىٍيفى الزَّ
ـي رىسيكؿى  اءى ييٍعًم جى مىى أىٍف ييطىمّْقىيىا كى ـى عى رى ذىًلؾى عىزى يىًتًو فىمىمَّا تىكىرَّ ٍت ًمٍنوي ًبًكالى كىغىضَّ

مىى ذىًلؾى  ـى ًبعىٍزًمًو عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى يىا ًمٍف ًعٍنًدًه، ككافى المَّوى المًَّو صى كَّجى أًلىنَّوي تىزى
ذىًلؾى  ، كى ٍحشو ٍينىبى ًبٍنتى جى ـى أىنَّوي سىيىٍنًكحي زى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قد أىٍكحىى ًإلىى النًَّبي صى

 : ٍيدو ـى ًلزى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مى »ىيكى مىا ًفي نىٍفًسًو،  فىقىٍكؿ النبي صى ٍيؾى أىٍمًسٍؾ عى
ؾى  ٍكجى ، الى أىٍمري تىٍشًريعو « زى ٍيرو شىارىةو ًبخى ًة، كىىيكى أىٍمري نيٍصحو كىاً  ؽّْ النًَّصيحى تىٍكًفيىةن ًبحى

ًء  ؽّْ اٍلكىالى رّْؼه ًبحى ـي ًفي ىىذىا اٍلمىقىاـً ميتىصى ةي كىالسَّبلى بلى مىٍيًو الصَّ أًلىفَّ الرَّسيكؿى عى
ٍحبىًة، الى ًبًصفىًة التٍَّشًريعً  كىالرّْسىالىًة، كىأىدىاءي ىىًذًه اأٍلىمىانىًة الى يىتىأىكَّدي أىنَّوي كىافى  كىالصُّ

ـى النًَّبًي ًبمىا سىيىكيكفي الى يىٍقتىًضي ًإٍجرىاءىهي  ا لىوي أًلىفَّ ًعٍم ٍكجن اًئرىةه زى ٍينىبى صى ـي أىفَّ زى يىٍعمى
ًلذىًلؾى  ًؼ ًعٍمًمًو أىٍك ظىٌنو، كى مىى  إرشاده أىٍك تىٍشًريعىوي ًبًخبلى ٍيدو عى ـي زى كيمًّْو الى ييعىدُّ تىٍصًمي

مىى  ـى أًلىفَّ أىٍمرىهي ًفي ذىًلؾى كىافى عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍينىب عصيانا لمنبي صى ًؽ زى طىبلى
ًزـٍ  ٍعنىاهي: الى ؾى مى ٍكجى مىٍيؾى زى قىٍكليوي: أىٍمًسٍؾ عى ٍكًجًو، كى بىٍيفى زى ٍجًو التٍَّكًفيًؽ بىٍينىوي كى كى

ذىًلؾى ًعٍشرى  ٍيدنا ييطىمّْقييىا كى ٍينىبى كىأىفَّ زى كَّجي زى تىيىا، كىالًَّذم ًفي نىٍفًسًو ًعٍمميوي ًبأىنَّوي سىيىتىزى
مىٍيًو تىٍبًميغيوي كىالى ًممَّا لمنَّاس فىاًئدىة ًفي ًعٍمًمًو  بًّْو لىٍيسى ًممَّا يىًجبي عى بىٍيفى رى ًسرّّ بىٍينىوي كى

تَّى ييبىمّْغيكهي، فىمىا ص ٍينىبى كىىيكى الشٍَّيءي الًَّذم « مىا ًفي نىٍفًسؾى »دؽ حى كُّجي ًبزى ىيكى التَّزى
ـٍ  لى ـى ًبيىا كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى سىييٍبًديًو المَّوي، أًلىفَّ المَّوى أىٍبدىل ذىًلؾ ًفي تزكج النبي صى

ـٍ ييًبًد المَّوي  لى كَّجييىا، كى ـي أىنَّوي سىيىتىزى ده يىٍعمى ا  يىكيٍف أىحى ، فىمىًزـى أىٍف يىكيكفى مى ٍيرى ذىًلؾى شىٍيئنا غى
ًر  كى اًرج، أىم أىف يىكيكفي ًمفى الصُّ فىاهي ًفي نىفسو أمرا يىٍصميحي ًلئٍلًٍظيىاًر ًفي اٍلخى أىخى
، كىاٍلكىرىاىىةي ًمٍف  ٍشيىةي ىينىا كىرىاًىيىةي مىا ييٍرًجؼي ًبًو اٍلمينىاًفقيكفى اٍلمىٍحسيكسىًة، كىاٍلخى

كًب  ري مىى أىٍفرىاًدًه ًبالتٍَّشًكيًؾ، فىمىٍيسىٍت ًىيى ضي ٍشيىةي ًجٍنسه مىقيكؿه عى ٍشيىًة، ًإًذ اٍلخى اٍلخى
دنا ًمٍف ظيييكًر  اؼي أىحى ـٍ يىكيٍف يىخى ـى لى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍشيىةي خكؼ، ًإٍذ النبي صى خى
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ـٍ تىكيٍف قىٍد ظىيىرىٍت أىرىاًجيؼي  لى ، كى ٍينىبى ًجًو ًبزى كُّ مَّى تىزى لىًكف النبي صى اٍلمينىاًفًقيفى بعد، كى
ـٍ مىا يىٍبعىثييـ عمى القالة  سيكًء طىًكيًَّتًي ـٍ كى ٍبًثًي ـي ًمٍف خي سَّ ـى كىافى يىتىكى مَّ سى مىٍيًو كى اهللي عى
ـٍ  ًفي النَّاس لفتنة اأٍلمة، فىكىافى يعمـ مىا سيقكلكنو كيمتعض ًمٍنوي، كىمىا كىافى ًمٍنيي

ٍرًفًو عىمَّا يىٍرغىبيوي، ًبدىًليًؿ أىنَّوي ًفي قىًضيًَّة اإٍلً  ٍبمىغى صى ٍشيىةن تىٍبميغي ًبًو مى ـٍ تىكيٍف خى لى ٍفًؾ، كى
تىٍقًديره  لىًكنَّيىا اٍسًتٍشعىاره ًفي النٍَّفًس كى ، كى ٍيدو ًؽ زى ٍينىبى بىٍعدى طىبلى كًُّج زى ـٍ يىتىرىدٍَّد ًفي تىزى لى

ًبيىذى  ، كى ـى مىا فىعىؿى ًإالَّ ًلمىا سىييٍرًجفيوي اٍلمينىاًفقيكفى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا تعمـ أىف النبي صى
ٍكًجًو  ٍيدنا ًبًإٍمسىاًؾ زى اًحًب النَّاًصًح ًحيفى أىمىرى زى ًؿ الصَّ ـى ًبعىمى قىٍد قىا مىا ييٍرًضي المَّوى، كى

اًلحو ًحيفى خًشي مىا سيفترضو اٍلمينىاًفقيكفى ًمفى اٍلقى  مىى ًعٍمـو صى الىًة ًإذىا كىاٍنطىكىل عى
مىٍيًف المَّذىٍيًف  يمىاًف كىقىٍكًلًو ًلمرَّجي عىفىاًء اإلًٍ ـٍ ًفٍتنىةن ًلضي ٍفيىةن أىٍف يىكيكفى قىٍكلييي ٍينىبى خي كَّجى زى تىزى

 : طىاىيمىا فىقىاؿى ٍينىبى فىأىٍسرىعىا خي . »رىأىيىاهي ًفي المٍَّيًؿ مىعى زى ٍينىبي مىى ًرٍسًمكيمىا ًإنَّمىا ًىيى زى عى
:  فىكىبيرى  افى المًَّو يىا رىسيكؿى المًَّو. فىقىاؿى : سيٍبحى قىاالى مىٍيًيمىا كى ًإفَّ الشٍَّيطىافى »ذىًلؾى عى

ًشيىتي أىٍف يىٍقًذؼى ًفي قيميكبكيمىا نّْي خى ـى مٍجرل الدَّـ كىاً  فمقاـ « يىٍجًرم ًمًف اٍبًف آدى
ـي الطَّ  ـى ًفي اأٍليمًَّة مىقىا مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًبيًب النَّاًصًح ًفي ًبيمىاًرٍستىافى النبي صى

اهي  ى ًإذىا رىأىل طىعىامنا ييٍجمىبي ًلمىا الى يىٍصميحي ًببىٍعًض مىٍرضى يىٍحًكم أىٍصنىافنا ًمفى اٍلمىٍرضى
ى مىٍف الى يىٍصميحي ذىًلؾى ًبمىرىًضًو  لىوي ًمفى اٍلمىٍرضى ٍشيىةى أىٍف يىتىنىاكى اًلًو خى أىٍف يىٍنيىى عىٍف ًإٍدخى

يىزً   .(ُ)يدي ًفي ًعمًَّتًو أىٍك ييٍفًضي ًإلىى اٍنًتكىاًسًو."ا.ىػكى
ري عمى أىٍزكاًج النبيّْ   -فالذم زكجيا لو ىك اهلل تعالى، فكانت زٍينب تىٍفخى

ني اهللي تعالى ًمٍف -صمى اهلل عميو كسمـ  جى كَّ زى ، كى : "زٌكجكيفَّ أىاليكيفَّ ، تىقيكؿي
"  .(ِ)فىٍكًؽ سىٍبًع سماكاتو

إف ببلشير كأضرابو مف المستشرقيف يعتمدكف في ذلؾ عمى بعض 
الركايات المذككرة في ثنايا بعض كتب التفسير التي اىتمت بالجمع دكف 
التمحيص لمركايات جريا عمى القاعدة التي تقكؿ )مف أسند فقد أحالؾ( أم 
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 مف ذكر لؾ الركاية بإسناده فقد أحالؾ عمى السند فعميؾ أف تقـك بالنظر في
 السند لتعرؼ صحيحيا مف سقيميا.
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 َقد يٕقفّ يٍ أصانيبّ يف يراحم َزٔنّ:: ثاَىادلبحث ان
يدعي ببلشير أف لغة القرآف تشبو لغة الشعر، كىي دعكل يتظاىر مف 
يقاع  خبلليا بإعجابو باألسمكب القرآني األخاذ كما لو مف جرس مكسيقي كا 

في حقيقتيا ليست سكل  يسترعي األسماع، كيتكشح باألسجاع، كىي دعكل
ما جاء عمى ألسنة المشركيف في زمف النبكة حيف رمكا النبي صمى اهلل عميو 

 كسمـ بالشعر كالكيانة.
ف مف يتأمؿ القرآف الكريـ يدرؾ أنو نسيج كحده، فبل ىك بالشعر في  كا 
كزنو كقافيتو كال ىك بالنثر الذم يستطيعو الناس جميعا، كلكنو جنس أدبي 

كمتميز ال يندرج تحت أم جنس أعمى منو مف أجناس الكبلـ فريد متفرد 
البشرم، لكنو كبلـ عربي مبيف، حكيـ بميغ رصيف، يعجز البمغاء كالفصحاء 
عف النظـ عمى مثالو أك النسج عمى منكالو، فيا ىك قائؿ قريش يصفو بأنو 
ف عميو لطبلكة،  ليس مف كبلـ اإلنس كال مف كبلـ الجف، إف لو لحبلكة، كا 

ف نو ليعمك كما يعمى عميو. كا  ف أسفمو لمغدؽ، كا   أعبله لمثمر، كا 
إف القرآف ليدافع عف نفسو بكبلـ غاية في اإلعجاز كاإلفحاـ لمف لـ 
كفى * ًإنَّوي لىقىٍكؿي  مىا الى تيٍبًصري كفى * كى ـي ًبمىا تيٍبًصري يفمح معو اإلفياـ: }فىبلى أيٍقًس

مىا ىيكى ًبقىٍكًؿ شىا ًعرو قىًميبلن مىا تيٍؤًمنيكفى * كىالى ًبقىٍكًؿ كىاًىفو قىًميبلن رىسيكؿو كىًريـو * كى
} كفى * تىٍنًزيؿه ًمٍف رىبّْ اٍلعىالىًميفى مىا تىذىكَّري
(ُ). 

قاؿ الماكردم: "مف إعجازه أف الكبلـ يترتب ثبلث مراتب منثكر يدخؿ 
في قدرة الخمؽ كشعر ىك أعمى منو يقدر عميو فريؽ كيعجز عنو فريؽ كقرآف 

أعمى مف جميعيا كأفضؿ مف سائرىا تجاكز رتبة النكعيف فخرج عف قدرة ىك 
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 .(ُ)الفريقيف"
 فأم شعر ىذا الذم يضاىيو بؿ يدانيو؟! 

إف الشعر قكؿ، كالقكؿ ىك الجنس الذم يشترؾ فيو الشعر مع باقي 
الفنكف القكلية مف خطبة؛ كىك مخيؿ، كالخياؿ ىك الفصؿ يميزه عما ال خياؿ 

مف أقكاؿ مكزكنة، كىذا فصؿ لو عما ليس بمكزكف مف  فيو، كىك يتككف
 .(ِ)القكؿ، كمقفى كىك خاصة تفرد بيا الشعر عف بقية أنكاع القكؿ

أما القرآف فيك ليس مف نكع القكؿ البشرم المعركؼ، فيك أحيانا قميمة 
بؿ نادرة تأتي آيتاف مكزكنتاف كزنا كاحد مف غير اطراد، بؿ بحسب ما 

لجمؿ كالعبارات كالمفردات، كأحيانا يأتي عمى ختاـ كاحد يقتضيو المقاـ مف ا
ال يسمى قافية كال سجعا بؿ بحسب ما يسترعي االنتباه كيأخذ األسماع كيؤثر 

 في القمكب.
يضاح  رشاد كبياف لمحقائؽ كا  إنو في المقاـ األكؿ كتاب ىداية كا 
ة لؤلحكاـ، تتنكع أساليبو بحسب مقتضى األحكاؿ، حائزا في ذلؾ كمو غاي

الكماؿ، ال يصطنع المكسيقى كالكزف عمى حساب المعاني كالمقاصد، كال 
يمعف في إيضاح الفكرة بأسمكب ينصرؼ عنو السامع، كلكنو يجمع بيف 

 الجزالة كالرقة، كجماؿ األلفاظ كالمباني، كسمك المقاصد كالمعاني.
بَّارو قىصى  مىٍف اٍبتىغىى "ىيكى الفىٍصؿي لىٍيسى ًباليىٍزًؿ، مىٍف تىرىكىوي ًمٍف جى مىوي المَّوي، كى

ـي، كىىيكى  ًكي ، كىىيكى الذٍّْكري الحى ًتيفي ٍبؿي المًَّو المى مَّوي المَّوي، كىىيكى حى ٍيرًًه أىضى الييدىل ًفي غى
ـي، ىيكى الًَّذم الى تىًزيغي ًبًو األىٍىكىاءي، كىالى تىٍمتىًبسي ًبًو األىٍلًسنىةي، كىالى  رىاطي الميٍستىًقي الصّْ

اًئبيوي، ىيكى الًَّذم  يىٍشبىعي  مىى كىٍثرىًة الرَّدّْ، كىالى تىٍنقىًضي عىجى ًمٍنوي العيمىمىاءي،  كىالى يىٍخمىؽي عى
بنا يىٍيًدم ًإلىى  تَّى قىاليكا: }ًإنَّا سىًمٍعنىا قيٍرآننا عىجى ـٍ تىٍنتىًو الًجفُّ ًإٍذ سىًمعىٍتوي حى لى

                                           
ث١زٚد، -، دار ِٚىزجخ اٌٙالي1أػالَ إٌجٛح، أثٛ اٌؾظٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌّبٚردٞ، ؽ/( 1)
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مىٍف عى (ُ)الرٍُّشًد{ دىؽى، كى مىٍف ، مىٍف قىاؿى ًبًو صى ، كى ـى ًبًو عىدىؿى كى مىٍف حى ، كى ًمؿى ًبًو أيًجرى
"  .(ِ)دىعىا ًإلىٍيًو ىىدىل ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو

فالقرآف الكريـ ليس شعرا ألنو ال يتكخى كزنا كال يمتـز قافية، كال لو 
 أغراض الشعر كال دكاعيو.

 كقد كضح العمماء خصائص القرآف التي تميزه عف أم قكؿ آخر، كىي:
نما يكصؼ الكبلـ بالفصاحة كالبياف بشركط أ كال: فصاحتو كبيانو، كا 
 ثبلثة:

 ببلغة ألفاظو. -1
 استيفاء معانيو. -2
 حسف نظمو. -3

ًقيؿى يىا أىٍرضي اٍبمىًعي  ثانيا: إيجازه، مع استيفاء معانيو، كقكلو تعالى: }كى
قيًضيى اأٍلىٍمري كىاسٍ  يىا سىمىاءي أىٍقًمًعي كىًغيضى اٍلمىاءي كى كًدمّْ مىاءىًؾ كى مىى اٍلجي ٍت عى تىكى

} ًقيؿى بيٍعدنا ًلٍمقىٍكـً الظَّاًلًميفى  .(ّ)كى
ثالثا: إف ألفاظ القرآف قد تشتمؿ عمى الجزؿ المستغرب، كالسيؿ 
المستقرب، فبل يكعر جزلو، كال يسترذؿ سيمو، كيككناف إذا اجتمعا مطبكعيف 

 غير متنافريف، كال نجد ذلؾ في غيره مف كبلـ البشر.
 إف تبلكتو تختص بخمسة بكاعث عمييا:رابعا: 

 ىشاشة مخرجو. -1
 بيجة ركنقو. -2
 سبلسة نظمو. -3

                                           
 . 2ا٠٢خ  طٛرح اٌغٓ (1)

ِٓ ؽذ٠ش ػٍٟ ( 2916( أخزعٗ اٌززِذٞ فٟ طٕٕٗ ثبة ِب عبء فٟ فؼً اٌمزآْ رلُ )2)

 ٚػؼفٗ األٌجبٟٔ.  -رػٟ هللا ػٕٗ–ثٓ أثٟ ؽبٌت 

 . 44ا٠٢خ طٛرح ٘ٛد  (3)
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 حسف قبكلو. -4
 ال كؿ قارئو كال يمؿ سامعو. -5

خامسا: اقتراف معانيو المتغيرة، كاقتراب نظائرىا في الصكر المختمفة، 
فيخرج في السكرة مف كعد إلى كعيد، كمف ترغيب إلى ترىيب، كمف ماض 

خطاب إلى غيبة، كمف قصص إلى مثؿ، كمف حكـ إلى إلى مستقبؿ، كمف 
 جدؿ، فبل ينبك كال يتنافر.

سادسا: تيسيره لمذكر حتى قرأه بؿ كحفظو مف األعاجـ الذيف ال يجدكف 
 .(ُ)نطؽ غيره مف لغة العرب، فإذا قرأكه فكأنيـ عرب خمص

فالقرآف جنسية لغكية فريدة، كنكعية أدبية خاصة، أحدثت طفرة في 
 .(ِ)ربية، إذ نقمتيا مف الميجية الجاىمية إلى لغة منظمة فنياالمغة الع

تقكؿ المستشرقة اإليطالية المنصفة لكرافيشيافاغميرم: "ليس ثمة أيما 
نمط ليذا األسمكب في األدب العربي الذم تحدر إلينا مف العصكر التي 
سبقتو، كالثر الذم يحدثو في النفس البشرية إنما يتـ مف غير أيما عكف 

ضي أك إضافي مف خبلؿ سمكه السميقي، إف آياتو كميا عمى مستكل كاحد عر 
مف الببلغة عندما تعالج مكضكعات البد أف تؤثر في نفسيا كجرسيا 

 .(ّ)كمكضكع الكصايا كالنكاىي كما إلييا"
أما قكلو إف القرآف يتكشح باألسجاع، فالسجع في المغة: الكبلـ المقفَّى، 

كاحد، كجمعو: أسجاع كأساجيع، كىك مأخكذ مف أك مكاالة الكبلـ عمى ركم 
 سىجع الحماـ، كىك ىديمو كترجيعو لصكتو.

                                           
 . 146، 145ْ اٌىز٠ُ، أؽّذ ٔظزٞ، ص( آراء اٌّظزشزل١ٓ اٌفزٔظ١١ٓ فٟ اٌمزآ1)
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كفي اصطبلح الببلغييف: "اتفاؽ المفظ في آخر الجمؿ بالحرؼ الكاحد. 
ليك أىكف عمي مف ذرة، أك كمب مف »كقد أعطى مثبل عميو كبلـ معاكية 

 . (ُ)و"ينفي عف نفسو تيمة االىتماـ بو أك تكمف« . كبلب الحرة
كيقع في الشعر كما يقع في النثر، فمما تكاطأت فيو الفكاصؿ عمى 
ؽٍّ مىٍنشيكرو *  ًكتىابو مىٍسطيكرو * ًفي رى حرؼ كاحد قكؿ اهلل تعالى: }كىالطُّكًر * كى

كىاٍلبىٍيًت اٍلمىٍعميكًر{
ا * -إلى آخره. ككذا قكلو   (ِ) ٍبحن جؿ كعبل: }كىاٍلعىاًديىاًت ضى

ا{فىاٍلميكًريىاًت قى  ٍبحن ا * فىاٍلميًغيرىاًت صي ٍدحن
. كمف التكاطؤ عمى حركؼ متقاربة: (ّ)

كفى ىىذىا سىاًحره  قىاؿى اٍلكىاًفري ـٍ كى ـٍ ميٍنًذره ًمٍنيي اءىىي قكؿ اهلل تعالى: }كىعىًجبيكا أىٍف جى
ابه * كىاٍنطىمىؽى  عىؿى اآٍلًليىةى ًإلىينا كىاًحدنا ًإفَّ ىىذىا لىشىٍيءه عيجى ـٍ كىذَّابه * أىجى ي ًمٍنيي اٍلمىؤلى

ـٍ ًإفَّ ىىذىا لىشىٍيءه ييرىادي * مىا سىًمٍعنىا ًبيىذىا ًفي اٍلًممًَّة  مىى آًليىًتكي كا عى أىًف اٍمشيكا كىاٍصًبري
ؽه{ اآٍلًخرىًة ًإٍف ىىذىا ًإالَّ اٍخًتبلى
 ، فالباء كالداؿ كالقاؼ حركؼ متقاربة.(ْ)

 كمف كقكعو في الشعر قكؿ أبي تماـ:
 م كأثرٍت بو يدم ... كفاضى بو ثىٍمدم كأكرىل بو ًزندمتجمَّى بو رشد
 كقكؿ المتنبي:

 فنحف في جذؿ كالرـك في كجؿ ... كالبر في شغؿ كالبحر في خجؿ
كيرل بعض الببلغييف كالسكاكي كالخطيب: أف السجع ال يككف إال في 
النثر، كأنو ال يككف إال بتكاطؤ الفاصمتيف أك الفكاصؿ عمى حرؼ كاحد، فميس 

 نو التكاطؤ عمى حركؼ متقاربة.م
كقد عرؼ السجع في لغة العرب منذ عصر الجاىمية في كبلميـ 

                                           
ث١زٚد، -دار ِٚىزجخ اٌٙالي 2اٌزطبئً األدث١خ، أثٛ ػضّبْ ػّزٚ ثٓ ثؾز اٌغبؽظ، ؽ/( 1)
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كخطبيـ كنثرىـ عمكما كاشتير كاستحسنكه لما يشتمؿ عميو مف خفة عمى 
األسماع كسيكلة في الحفظ كلما يدؿ عميو مف مقدرة لغكية لصاحبو، لكف 

ع الكياف، كليس لشيرتو عف الكياف صار البعض يربطو بيـ فيقكؿ سج
معنى ذلؾ أنو ال يرد عف غيرىـ كال يستعممو إال ىـ، حتى يقاؿ إف كؿ مف 

 يأتي بو فيك كاىف.
ككاف لمسجع منزلة سنية بيف العرب في الجاىمية، فمقد كثر في 
كبلميـ، كاف يصدر منيـ عف طىٍبع سميـ، كسميقة قكية، كًفطرة كاضحة. مف 

و: "يا مالؾ المنية كال الدنية، كالعتاب قبؿ ذلؾ قكؿ أكس بف حارثةى مكصينا ابنى 
العقاب، كالتجمد ال التبمد، كاعمـ أف القبر خيره مف الفقر، كشر شارب 

 الميشىتىؼ، كأقبح طاعـ المقتؼ، كذىاب البصر خير مف كثير النظر".
كمنو قكؿ قس بف ساعدة األيادم في سكؽ عكاظ، كىك مشيكر: "أييا 

ش مات، كمف مات فات، ككؿ ما ىك آت آت، الناس، اسمعكا كعكا، مف عا
ليؿ داج، كنيار ساج، كسماء ذات أبراج، كأرض ذات فجاج، كنجـك تزىر، 

 كبحار تزخر". 
ا قكؿ عبد المطمب بف ىاشـ يينئ سيؼى بف ذم يزف  كمنو أيضن
باسترداد ميمكو مف الحبشة: "إف اهلل تعالى أييا الممؾ أحمؾ محبلن رفيعنا صعبنا 

ا، كأنبتؾ منبتنا طابت أركمتو، كعزت جرثكمتو، كثبت منيعنا، باذ ا شامخن خن
 أصمو كبسؽ فرعو في أكـر معدف كأطيب مكطف".

ًجدى نكع آخر مف السجع المتكمؼ، كىك  لى جانب ىذا السجع الفطرم كي كا 
سجع الكياف، كقكؿ سيطيح بف مازف كىك مف كياف العرب، في تعبير رؤيا 
رتيف مف حنش،  ربيعة بف نصر المخمي أحد ممكؾ اليمف: "أحمؼ بما بيف الحى

كـ الحبش، كليمكنف ما بيف أبيفى إلى جرش"، كقكؿ شؽ أ نمار لييبطف أرضى
مف كياف العرب في تعبير تمؾ الرؤيا: "أحمؼ بما بيف الحرتيف مف إنساف، 
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لينزلف أرضكـ السكداف، كليغمبف عمى كؿ طىفمة البىناف، كليممكف إلى ما بيف 
 أبيفى كنجراف".

لكف الفرؽ بينيما كما قاؿ عمماء الببلغة، أف السجع عند الخطباء 
اع، أما سجع الكياف فيك سجع يغمب عميو طابع الفطرية فتستحسنو األسم

متكمؼ فيككف مرذكال مستنكرا ال يستساغ، كليذا قاؿ الببلغيكف: "ال يحسف 
السجع إال إذا كانت المفردات رشيقة، كاأللفاظ خدما لممعاني، كحينئذ يككف 
السجع حمية ظاىرة في الكبلـ، كال يستحسف السجع إال إذا جاء عفكا خاليا 

 .(ُ)مف التكمؼ كالتصنع"
كىا ىك شيخيـ الجرجاني يقكؿ: "إنؾ ال تجد تجنيسا مقبكال كال سجعا 
حسنا حتى يككف المعنى ىك الذم طمبو كاستدعاه كساؽ نحكه، كحيف تجده 

 .(ِ)ال تبتغي بو بدال، كال تجد عنو حكال"
كالعربي األصيؿ يدرؾ بذائقتو الفطرية الفرؽ بيف السجع الفطرم 

ب الثاني، كما كاف مف النبي صمى اهلل كالمتكمؼ، فيستعذب األكؿ كيستغر 
مَّى اهللي  ٍيرىةى، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى عميو كسمـ حيف سمع رجبل يقكؿ: عىٍف أىًبي ىيرى
 ، رو جى ى ًفي اٍمرىأىتىٍيًف ًمٍف ىيذىٍيؿو اٍقتىتىمىتىا، فىرىمىٍت ًإٍحدىاىيمىا األيٍخرىل ًبحى ـى قىضى مَّ سى مىٍيًو كى عى

ابى بىٍطنىيىا  ميكا ًإلىى النًَّبيّْ فىأىصى لىدىىىا الًَّذم ًفي بىٍطًنيىا، فىاٍختىصى ، فىقىتىمىٍت كى اًمؿه كىًىيى حى
ٍبده أىٍك أىمىةه، فىقىاؿى  ى: أىفَّ ًديىةى مىا ًفي بىٍطًنيىا غيرَّةه عى ، فىقىضى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى

ـي، يى  ٍرأىًة الًَّتي غىًرمىٍت: كىٍيؼى أىٍغرى ًليُّ المى ، كىالى كى ا رىسيكؿى المًَّو، مىٍف الى شىًربى كىالى أىكىؿى
 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى ، فىًمٍثؿي ذىًلؾى ييطىؿُّ ًإنَّمىا ىىذىا »نىطىؽى كىالى اٍستىيىؿَّ

                                           
َ، 1963ث١زٚد، -( عٛا٘ز اٌجالغخ، أؽّذ إثزا١ُ٘ اٌٙبشّٟ، ؽ/ اٌّىزجخ اٌؼظز٠خ1)
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 .22، ص9( ػجذ اٌمب٘ز اٌغزعبٟٔ، أؽّذ أؽّذ ثذٚٞ، طٍظٍخ أػالَ اٌؼزة، اٌؼذد 2)
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عى « ًمٍف ًإٍخكىاًف الكييَّافً  صمى اهلل ،فقد أنكره النبي (ُ) ًمٍف أىٍجًؿ سىٍجًعًو الًَّذم سىجى
 عميو كسمـ لما فيو مف تكمؼ كتمحؿ أشبو فيو قكؿ الكياف. 

كمشركك قريش حيف رمكا النبي صمى اهلل عميو كسمـ بالكيانة كىـ 
: الى كىاىلمًَّو مىا  يعممكف أنيـ كاذبكف كنفاه عنو الكليد بف المغيرة حيث قاؿ: "قىاؿى

ىيكى ًبزىٍمزىمىًة اٍلكىاًىًف كىالى سىٍجًعًو"ىيكى ًبكىاًىًف، لىقىٍد رىأىٍينىا اٍلكييَّافى فىمىا 
، لـ يكف (ِ) 

ذلؾ فقط لكقكع السجع في القرآف، بؿ دعكاىـ في ذلؾ كانت إلخباره عف 
بعض الغيكب المستقبمية التي ىي في الكاقع مف دالئؿ النبكة ال مف الكيانة، 
 فالكينة ال عمـ ليـ بالمستقبؿ، لكنيـ قد يعممكف ما خفي عف بعضيـ في
الزمف الماضي أك الحاضر بإخبار شياطينيـ ليـ، الذيف يسترقكف السمع 

 فينزلكف فيخبركىـ بما سمعكه كيدخمكف مع كؿ كممة تسعة كتسعيف كذبة.
كقد استنكؼ بعض العمماء كالباقبلني إطبلؽ السجع عمى ما تكاطأت 

تبره فيو نيايات اآليات القرآنية فسمكه الفكاصؿ، كفي ذلؾ يقكؿ: "إف الذم يع
نما ىك شيء عمى مثالو، ألف السجع مف الكبلـ  ىؤالء سجعا ليس بسجع كا 
يككف فيو المعنى تابعا لمفظ، الذم يؤدم السجع، كالقرآف ليس كذلؾ، ألف 

 .(ّ)المفظ يقع فيو تابعا لممعنى"
كأيا ما كانت التسمية فميس ذلؾ عيبا في القرآف كما ادعى بعض 

ؿ جرل ذلؾ عمى ألسنة العرب، كعرؼ أنو المستشرقيف ككما ألمح ببلشير، ب
مف محسنات كبلميـ، فمجيء القرآف بو ال يعاب بو بؿ ىك دليؿ عمى ككنو 

                                           
، ِٚظٍُ فٟ وزبة اٌمظبِخ 5759أخزعٗ اٌجخبرٞ فٟ وزبة اٌطت ثبة اٌىٙبْ رلُ ( 1)

ِٗ ٚاٌّؾبرث١ٓ  ِشْج َٚ ٌَْخطَئِ،  ًِ ا ٠َِخ فِٟ لَْز ُعِٛة اٌذِّ ُٚ َٚ  ، ِٓ ٌَْغ١ِٕ ٚاٌمظبص ٚاٌذ٠بد، ثَبُة ِد٠َِخ ا

ٌَْغبِٟٔ رلُ  ِذ َػٍَٝ َػبلٍَِِخ ا ّْ ٌَْؼ  .1691ا

( أظز: اٌظ١زح إٌج٠ٛخ، أثٛ ِؾّذ عّبي اٌذ٠ٓ ػجذ اٌٍّه ثٓ ٘شبَ، رؾم١ك: ِظطفٝ 2)

-٘ـ1375اٌمب٘زح، -ٌجبثٟ اٌؾٍجٟ، ِىزجخ ِٚطجؼخ ِظطفٝ ا2ؽ/اٌظمب ٚآخز٠ٓ، 

1955 ،َ1/271 . 

َ، 1997اٌمب٘زح، -دار اٌّؼبرف 5( إػغبس اٌمزآْ، رؾم١ك: اٌظ١ذ أؽّذ طمز، ؽ/3)
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عربيا يضارع أساليب العرب في لغتيا لتألفو أسماعيـ كتعرفو قمكبيـ كتفيمو 
 عقكليـ.  

 تقسيمو لؤلسمكب القرآني إلى مكي كمدني:
ف كفي كتاباتيـ كىـ ييدفكف ىذه القضية تكاردت عمى ألسنة المستشرقي

منيا إلى غاية تخدـ غرضيـ في الطعف في القرآف كىي أف القرآف قد خضع 
في نظمو لمؤثرات كعكامؿ بيئية مختمفة في مكيو عف مدنيو، كأنو في مكة 
كاف أسمكبو شعريا يتفؽ مع لغة أىؿ مكة كجزالتيا كفصاحتيا، لذلؾ جاءت 

باألخيمة أكثر مف الحجج المنطقية،  آياتو قصيرة مفعمة باألسجاع، ميتمة
كأنو في المدينة قد تأثر بأىؿ الكتاب مف الييكد كثقافتيـ الخاصة، فجاءت 
آياتو كسكره طكيمة ذات أسمكب معقد،كمف ثـ يصفكف القرآف بأنو لـ يأت 
عمى نسؽ كاحد، كأف أسمكبو تغير بحسب العكامؿ المؤثرات التي أحاطت بو، 

ذلؾ ىك محاكلة إثبات بشرية القرآف كأنو مف قكؿ  كالمرمى البعيد ليـ في
كأنو جاء أسمكبو مختمفا نتيجة لممؤثرات الذم  -صمى اهلل عميو كسمـ–محمد 

 أثرت عمى أسمكبو في كبل البيئتيف.
كالكاقع أف ىناؾ تمايزا بيف السكر المكية كالسكر المدنية مف حيث 

بلؼ بيف ثقافتي المكييف الطكؿ كالقصر مثبل، لكف ذلؾ ليس راجعا إلى االخت
نما إلى نكعية المكضكعات التي تناكلتيا السكر المنزلة في كؿ  كالييكد، كا 

 منيما.
فالقرآف المكي اىتـ بشكؿ أساسي بمكضكعات العقيدة، كتثبيت قمب 

في مكاجية التحديات كالمصاعب التي كاجيت  -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 
تأتي اآليات كالسكر المكية مشحكنة دعكتو في مكة، كقد استدعى ذلؾ أف 

بالبيانات المختصرة سيمة الحفظ كاالستحضار، كما اىتمت بسرد قصص 
األنبياء السابقيف كما أصاب أقكاميـ في نياية األمر مف نكاؿ اهلل بيـ جراء 
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تكذيبيـ، تبشيرا لمرسكؿ كأصحابو، كتحذيرا ألعدائيـ مف مغبة االستمرار في 
 غييـ.

فقد كانت مرحمة التشريع التي تستدعي اإلسياب في  أما في المدينة
بياف األحكاـ كآية الديف كاآليات التي تحدثت عف صبلة الخكؼ مثبل، كغيرىا 

 كثير.
إف اختبلؼ األسمكب باختبلؼ المكضكع أمر ال عيب فيو، بؿ ىك مف 
مقتضيات األحكاؿ، كالببلغة ىي مراعاة الكبلـ لمقتضى الحاؿ، فيك يطنب 

 تدعي الغرض األطناب، كيكجز حينما يتطمب اإليجاز.حينما يس
كمع ذلؾ فبل تجد تنافرا بيف السكر المكية كالسكر المدنية بحيث يشعر 
القارئ أك السامع بتمؾ النقمة التي تمجيا األسماع كتنبك عنيا األذكاؽ، بؿ 
تجد تناسقا كتناغما بيف سكر القرآف كميا مكييا كمدنييا، كال أدؿ عمى ذلؾ 

أنؾ تجد السكرة المدنية قد تخممتيا آيات مكية كالعكس، دكف أف تبلحظ مف 
 فجكة بيف األسمكبيف، أك اختبلفا يخؿ بفصاحة الكبلـ.

أما دعكاه التبايف الشديد بيف أساليب السكر القرآنية المنزلة في 
المراحؿ األربعة التي اصطنعيا فراجع إلى ضعؼ ذائقتو المغكية لعجمتو التي 

كالتي لـ تفمح في تقكيميا دراستو الطكيمة لؤلدب العربي،  غمبت عميو
باإلضافة إلى انسياقو كراء ما ردده قبمو بعض المستشرقيف، كرغبتو الجامحة 

 في إلصاؽ أم عيب في أسمكب القرآف زكرا كبيتانا.
كال أدؿ عمى ذلؾ مف أف القارئ الذم يجيؿ تاريخ نزكؿ السكر القرآنية 

نزؿ أكال كأييا نزؿ أخيرا، كيؼ كنحف نجد سكر  يصعب عميو تحديد أييا
القرآف الكريـ يتعانؽ مكييا كمدنييا في المصحؼ كمتنزالت المراحؿ األربعة 

 دكف أف يجد القارئ غرابة أك تباينا في أسمكب كؿ منيا.
فيا ىي سكر البقرة كآؿ عمراف كالنساء كالمائدة مدنيات يعقبيا األنعاـ 
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األنفاؿ كالتكبة مدنيتاف، فيكنس كىكد كيكسؼ كالرعد كاألعراؼ مكيتاف تمييما 
براىيـ كالحجر كالنحؿ كاإلسراء كالكيؼ كمريـ كطو كاألنبياء مكيات، فالحج  كا 

مدنية، فالمؤمنكف مكية، فالنكر مدنية فالفرقاف كالشعراء كالنمؿ كالقصص 
  كالعنكبكت كالرـك كلقماف كالسجدة مكيات فاألحزاب مدنية كىكذا.
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 : َقد يٕقفّ يٍ تدٔيُّ ٔمجعّ.ثانثان ادلبحث
اىتـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كأصحابو بكتابة النص القرآني كتدكينو 
في السطكر اىتماما بالغا منذ مراحؿ نزكلو األكلى كما اىتمكا بحفظو في 
الصدكر، كمع أنو صمى اهلل عميو كسمـ كاف أميا ال يكتب ككاف يعتمد عمى 

مى تمقينو لصحابتو الذيف كاف كثير منيـ أيضا أمييف حفظ ما ينزؿ عميو، كع
ال يكتبكف، لـ تصرفيـ عنايتيـ بحفظو كاستظياره عف عنايتيـ بكتابتو 
كنقشو كلكف بمقدار ما سمحت بو كسائؿ الكتابة كأدكاتيا في عصرىـ. فقد 
كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يكمؼ عددا مف أصحابو الذيف يجيدكف 

ما ينزؿ عميو، كقد عرؼ ىؤالء الصحابة بمقب "كيتَّاب الكحي" الكتابة بكتابة 
بمغ عددىـ ثبلثة كأربعيف صحابيا، منيـ األربعة الخمفاء كمعاكية كأباف بف 
سعيد كخالد بف الكليد كأبي بف كعب كزيد بف ثابت كثابت بف قيس كأرقـ بف 

عميو  أبي كحنظمة بف الربيع كغيرىـ. فكاف صمى اهلل عميو كسمـ إذا أنزؿ
شيء يدعك أحد كتابو ىؤالء كيأمره بكتابة ما نزؿ عميو كلك كاف كممة كما 
ٍيري  ركم أنو لما نزؿ عميو قكلو تعالى: }ال يىٍستىًكم اٍلقىاًعديكفى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى غى

} ـٍ ـٍ كىأىٍنفيًسًي اًىديكفى ًفي سىًبيًؿ المًَّو ًبأىٍمكىاًلًي ًر كىاٍلميجى رى ابف أـ قاؿ  (ُ)أيكًلي الضَّ
مكتـك كعبد اهلل بف جحش: يا رسكؿ اهلل إنا أعمياف فيؿ لنا رخصة؟ فأنزؿ 
ًر{ . قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "ائتكني  رى ٍيري أيكًلي الضَّ اهلل }غى
بالكتؼ كالدكاة" كأمر زيدا أف يكتبيا. فكتبيا فقاؿ زيد كأني أنظر إلى 

 . (ِ)مكضعيا عند صدع الكتؼ
 عميو كسمـ: "مف كتب عني شيئا غير القرآف كقكلو صمى اهلل

                                           
 .95ا٠٢خ  ( طٛرح إٌظبء1)

 ، ٚطؾؾٗ األٌجبٟٔ.3131( أخزعٗ اٌززِذٞ فٟ طٕٕٗ ثبة ِٓ طٛرح إٌظبء، ؽذ٠ش 2)
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كقكؿ أبي بكر لزيد بف ثابت: إنؾ رجؿ شاب ال نتيمؾ. كقد كنت  (ُ)فميمحو"
 تكتب الكحي لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.

أضؼ إلى ذلؾ أف الصحابة كانكا يكتبكف القرآف فيما يتيسر ليـ حتى 
كنحك ذلؾ ثـ يكضع المكتكب  في العظاـ كالرقاع كجريد النخؿ كرقيؽ الحجارة

في بيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىكذا انقضى العيد النبكم السعيد 
كالقرآف مجمكع عمى ىذا النمط بيد أنو لـ يكتب في صحؼ كال في مصاحؼ، 
بؿ كتب منثكرا بيف الرقاع كالعظاـ كنحكىا مما ذكرنا، مما يدؿ عمى عظيـ 

 .(ِ)ي اهلل عنيـ أجمعيفببلئيـ في ىذا األمر الجمؿ رض
فكاف كمما نزؿ عميو شيء مف القرآف أمرىـ بكتابتو عند نزكلو، فما 
قبض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إال كالقرآف محفكظ في صدكر الصحابة 

 كمكتكب عندىـ بتمامو.
كقد ساعد عمى ذلؾ نزكؿ القرآف منجما، فقد كانت ىذه إحدل الحكـ 

كذلؾ كلـ ينزؿ جممة كاحدة كغيره مف الكتب السماكية التي ألجميا نزؿ القرآف 
 السابقة.

} مىٍيًو  (ّ)قاؿ الزركشي:  "كقيؿ: معنى }ًلنيثىبّْتى ًبًو فيؤىادىؾى لنحفظو فىًإنَّوي عى
ًؼ  مىٍيًو ًحٍفظيوي ًبًخبلى مىٍيًو ًليييىسَّرى عى ؽى عى يِّا الى يىٍقرىأي كىالى يىٍكتيبي فىفيرّْ ـي كىافى أيمّْ غىٍيرًًه السَّبلى

ٍممىةن" ؿى جي ًميًع ًإذىا نيزّْ  .(ْ)ًمفى اأٍلىٍنًبيىاًء فىًإنَّوي كىافى كىاًتبنا قىاًرئنا فىييٍمًكنيوي ًحٍفظي اٍلجى
إذف فدعكل ببلشير أف التدكيف لـ يحدث إال في المدينة كأنو حينما كقع 

                                           
ٌش٘ذ ٚاٌزلبئك، ثبة اٌزضجذ فٟ اٌؾذ٠ش ٚؽىُ وزبثخ ( أخزعٗ ِظٍُ فٟ طؾ١ؾٗ، وزبة ا1)

 ( ِٓ ؽذ٠ش أثٟ طؼ١ذ اٌخذرٞ رػٟ هللا ػٕٗ.3114اٌؼٍُ، رلُ )

، ِطجؼخ ػ١ظٝ 3ِٕبً٘ اٌؼزفبْ فٟ ػٍَٛ اٌمزآْ، ِؾّذ ػجذ اٌؼظ١ُ اٌشرلبٟٔ، ؽ/( 2)

 . 1/367اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ، 
 .32ا٠٢خ  ( طٛرح اٌفزلب3ْ)

، دار إؽ١بء اٌىزت 1رؾم١ك: ِؾّذ أثٛ اٌفؼً إثزا١ُ٘، ؽ/ اٌجز٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمزآْ،( 4)

 . 1/231َ، 1957-1376ٖاٌمب٘زح، -اٌؼزث١خ
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نما كاف مجيكدا شخصيا مف بعض الصحابة الذيف  لـ يكف عمبل منظما كا 
الكتابة، كبلـ عار عف الصحة كال دليؿ عميو بؿ الدليؿ قائـ عمى  يجيدكف

 إثبات ضده كما بينا.
ككاف ىؤالء الكتاب مف خيرة الصحابة فييـ أبك بكر كعمر كعثماف 
كعمي كمعاكية كأباف بف سعيد كخالد ابف الكليد كأبي بف كعب كزيد بف ثابت 

ليـ عمى مكضع كثابت بف قيس كغيرىـ. ككاف صمى اهلل عميو كسمـ يد
المكتكب مف سكرتو. كيكتبكنو فيما يسيؿ عمييـ مف العسب كالمخاؼ، 
كالرقاع، كقطع األديـ، كعظاـ األكتاؼ كاألضبلع. ثـ يكضع المكتكب في بيت 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. كىكذا انقضى العيد النبكم السعيد كالقرآف 

كال في مصاحؼ. بؿ كتب مجمكع عمى ىذا النمط بيد أنو لـ يكتب في صحؼ 
 .(ُ)منثكرا كما سمعت بيف الرقاع كالعظاـ كنحكىا

: قيٍمتي ًلعيٍثمىافى رىًضيى اهللي عىٍنوي، مىا  ٍنييمىا قىاؿى فعىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى اهللي عى
لىى اأٍلىٍنفىاًؿ كىًىيى  ـٍ ًإلىى بىرىاءىةى، كىًىيى ًمفى اٍلًمًئيًف كىاً  ٍدتي ـٍ أىٍف عىمى مىمىكي ثىاًني،  حى ًمفى اٍلمى

 ، ـٍ تىٍجعىميكا بىٍينىييمىا سىٍطرنا ًفيًو ًبٍسـً اهلًل الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً لى فىقىرىٍنتيـٍ بىٍينىييمىا كى
؟ فىقىاؿى عيٍثمىافي رىًضيى اهللي  مىى ذىًلؾى مىمىؾى عى ٍعتيميكىىا ًفي السٍَّبًع الطّْكىاًؿ مىا حى ضى كى كى

ٍنوي: " ًإفَّ رىسيكؿى اهلًل صى  ًر عى مىٍيًو ًمفى السُّكى ـى كىافى ًممَّا يىٍنًزؿي عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى
عيكا ىىًذًه اآٍليىاًت  : " ضى مىٍيًو اآٍليىاتي يىقيكؿي كىذىا، فىًإذىا أيٍنًزلىٍت عى الًَّتي ييٍذكىري ًفييىا كىذىا كى

مىٍيًو السُّكرىةي " كىذىا " فىًإذىا نىزىلىٍت عى عيكا ىىًذًه ًفي مىٍكًضًع  ًفي مىٍكًضًع كىذىا كى : " ضى يىقيكؿي
كىانىٍت بىرىاءىةي ًمٍف آًخًر  ًدينىًة، كى مىٍيًو ًباٍلمى ؿى مىا أيٍنًزؿى عى كىانىًت اأٍلىٍنفىاؿي أىكَّ كىذىا " كى كىذىا كى

مَّى اهللي عى  تىيىا، فىقيًبضى رىسيكؿي اهلًل صى تييىا تيٍشًبوي ًقصَّ كىانىٍت ًقصَّ ، كى كالن مىٍيًو اٍلقيٍرآًف نيزي
ـٍ  لى ـٍ ييبىيٍّْف أىٍمرىىىا فىظىنىٍنتي أىنَّيىا ًمٍنيىا، ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى قىرىٍنتي بىٍينىييمىا، كى لى ، كى ـى مَّ سى كى
ٍعتييىا ًفي السٍَّبًع الطّْكىاًؿ "  ضى كى ، كى أىٍجعىٍؿ بىٍينىييمىا سىٍطرنا ًفيًو ًبٍسـً اهلًل الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً
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ابىًة مىعى قاؿ البييقي: "فىًفي ىى  حى اًحًؼ الصَّ مىى أىنَّيىا ًإنَّمىا كيًتبىٍت ًفي مىصى ذىا مىا دىؿَّ عى
لىًة اٍلميشىاىىدىًة" دىالى
(ُ) . 

كعف زيد بف ثابت قاؿ: كنا عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نؤلؼ 
 .(ِ)القرآف مف الرقاع

 ككاف ىذا التأليؼ عبارة عف ترتيب اآليات حسب إرشاد النبي صمى اهلل
عميو كسمـ ككاف ىذا الترتيب بتكقيؼ مف جبريؿ عميو السبلـ فقد كرد أف 
جبريؿ عميو السبلـ كاف يقكؿ: ضعكا كذا في مكضع كذا، كال ريب أف جبريؿ 

 كاف ال يصدر في ذلؾ إال عف أمر اهلل عز كجؿ. 
نما لـ يجمع القرآف في صحؼ كال مصاحؼ العتبارات كثيرة، منيا:  كا 

كجد مف دكاعي كتابتو في صحؼ أك مصاحؼ مثؿ ما أكليا: أنو لـ ي
كجد عمى عيد أبي بكر حتى كتبو في صحؼ، كال مثؿ ما كجد عمى عيد 
عثماف حتى نسخو في مصاحؼ. فالمسممكف كقتئذ بخير، كالقراء كثيركف 
كاإلسبلـ لـ يستبحر عمرانو بعد، كالفتنة مأمكنة، كالتعكيؿ ال يزاؿ عمى الحفظ 

أدكات الكتابة غير ميسكرة كعناية الرسكؿ باستظيار القرآف أكثر مف الكتابة ك 
تفكؽ الكصؼ كتكفي عمى الغاية حتى في طريقة أدائو عمى حركفو السبعة 

 التي نزؿ عمييا.
كثانييا: أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف بصدد أف ينزؿ عميو 

 الكحي بنسخ ما شاء اهلل مف آية أك آيات.
زؿ مرة كاحدة بؿ نزؿ منجما في مدل ثبلث ثالثيا: أف القرآف لـ ين

 كعشريف سنة.

                                           
اٌظٕٓ اٌىجزٜ، أثٛ ثىز أؽّذ ثٓ اٌؾظ١ٓ اٌج١ٙمٟ، رؾم١ك: ِؾّذ ػجذ اٌمبدر ػطب، ( 1)

 . 2/63 َ،2113-1424ٖث١زٚد، -دار اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 3ؽ/
ٚلبي  3954أخزعٗ اٌززِذٞ فٟ طٕٕٗ وزبة اٌفؼبئً ثبة فٟ فؼً اٌشبَ ٚا١ٌّٓ رلُ ( 2)

 األٌجبٟٔ: طؾ١ؼ.
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رابعيا: أف ترتيب آياتو كسكره ليس عمى ترتيب نزكلو إنما كاف نزكلو 
 .(ُ)عمى حسب األسباب أما ترتيبو فكاف لغير ذلؾ مف االعتبارات

 مف ذلؾ يتبيف لنا ما يمي:
بداية  أكال: أف تدكيف القرآف ككتابتو قد بدأ في مرحمة مبكرة جدا مف
 نزكؿ الكحي في مكة، كلـ يتأخر حتى العيد النبكم كما زعـ ببلشير.

ثانيا: أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىك الذم كاف يأمر بالكتابة 
كالتدكيف ككاف يستدعي الكتبة كمما نزؿ عميو شيء مف القرآف كلـ يكف األمر 

 مجرد حماس شخصي مف بعض الصحابة.
كينو بالكامؿ في حياة النبي صمى اهلل عميو ثالثا: أف القرآف قد تـ تد

كسمـ ليتـ حفظو إلى جانب االعتماد عمى ذاكرة الحفاظ مف الصحابة، فما 
قبض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إال كالقرآف محفكظ في السطكر كفي 

 الصدكر.
أما جمعو في عيد أبي بكر رضي اهلل عنو فقد كاف سببو كما ذكر 

قد استحر القتؿ بالحفاظ في حركب الردة، فأليـ اهلل عمر  العمماء ىك أنو كاف
الذم أخبر عنو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بأنو "إف يكف في ىذه األمة 
محدثكف فعمر"، بأف فكر في جمع القرآف مف العسيب كالمخاؼ كالعظـ في 
مصحؼ كاحد يككف ىك المرجع لممسمميف في حفظ القرآف الكريـ، خكفا عميو 

 يضيع.مف أف 
ٍنوي  اًرمَّ رىًضيى المَّوي عى ٍيدى ٍبفى ثىاًبتو األىٍنصى ٍحيى  -كعف زى كىافى ًممٍَّف يىٍكتيبي الكى كى

: ًإفَّ  - ، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو ٍقتىؿى أىٍىًؿ اليىمىامىًة كىًعٍندىهي عيمىري : أىٍرسىؿى ًإلىيَّ أىبيك بىٍكرو مى قىاؿى
: ًإفَّ القىٍتؿى  نّْي أىٍخشىى أىٍف  عيمىرى أىتىاًني، فىقىاؿى رَّ يىٍكـى اليىمىامىًة ًبالنَّاًس، كىاً  قىٍد اٍستىحى

يىٍستىًحرَّ القىٍتؿي ًبالقيرَّاًء ًفي المىكىاًطًف، فىيىٍذىىبى كىًثيره ًمفى القيٍرآًف ًإالَّ أىٍف تىٍجمىعيكهي، 
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: قيٍمتي ًلعي  ىرىل أىٍف تىٍجمىعى القيٍرآفى "، قىاؿى أىبيك بىٍكرو نّْي ألى : كىاً  ـٍ »مىرى كىٍيؼى أىٍفعىؿي شىٍيئنا لى
؟ ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍؿ « يىٍفعىٍموي رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ يىزى ، فىمى ٍيره : ىيكى كىالمًَّو خى فىقىاؿى عيمىري

، قىاؿى  رىأىٍيتي الًَّذم رىأىل عيمىري ٍدًرم، كى تَّى شىرىحى المَّوي ًلذىًلؾى صى عيمىري ييرىاًجعيًني ًفيًو حى
ؿه شىابّّ زى  : ًإنَّؾى رىجي ـي، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو اًلسه الى يىتىكىمَّ : كىعيمىري ًعٍندىهي جى ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو

 ، ، كىالى نىتًَّيميؾى ـى »عىاًقؿه مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍحيى ًلرىسيكًؿ المًَّو صى ، «كيٍنتى تىٍكتيبي الكى
بىؿو ًمفى الًجبىاًؿ مىا كىافى أىٍثقىؿى فىتىتىبًَّع القيٍرآفى فىاٍجمىٍعوي، فىكى المَّ  ًو لىٍك كىمَّفىًني نىٍقؿى جى

 : ٍمًع القيٍرآًف، قيٍمتي مىيَّ ًممَّا أىمىرىًني ًبًو ًمٍف جى ـٍ يىٍفعىٍموي النًَّبيُّ »عى كىٍيؼى تىٍفعىبلىًف شىٍيئنا لى
؟ ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : ىيكى كىالمًَّو « صى تَّى فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو ٍؿ أيرىاًجعيوي حى ـٍ أىزى ، فىمى ٍيره خى

، فىقيٍمتي فىتىتىبٍَّعتي  ٍدرى أىًبي بىٍكرو كىعيمىرى ٍدًرم ًلمًَّذم شىرىحى المَّوي لىوي صى شىرىحى المَّوي صى
ٍدتي ًمٍف  جى تَّى كى اًؿ، حى ديكًر الرّْجى صي القيٍرآفى أىٍجمىعيوي ًمفى الرّْقىاًع كىاألىٍكتىاًؼ، كىالعيسيًب كى

ـٍ سيكرى  اءىكي ٍيرًًه، }لىقىٍد جى دو غى ـٍ أىًجٍدىيمىا مىعى أىحى اًرمّْ لى ٍيمىةى األىٍنصى زى ًة التٍَّكبىًة آيىتىٍيًف مىعى خي
} ـٍ مىٍيكي ًريصه عى ًنتُّـٍ حى مىٍيًو مىا عى ـٍ عىًزيزه عى رىسيكؿه ًمٍف أىٍنفيًسكي
كىانىًت  (ُ) ًإلىى آًخرًًىمىا، كى

ًمعى ًفييىا ال فَّاهي المَّوي، ثيَـّ ًعٍندى عيمىرى الصُّحيؼي الًَّتي جي تَّى تىكى قيٍرآفي ًعٍندى أىًبي بىٍكرو حى
ةى ًبٍنًت عيمىرى  ٍفصى فَّاهي المَّوي، ثيَـّ ًعٍندى حى تَّى تىكى  .(ِ)حى

كانتيج زيد في القرآف طريقة دقيقة محكمة كضعيا لو أبك بكر كعمر 
كحذر دقيؽ فييا ضماف لحياطة كتاب اهلل بما يميؽ بو مف تثبت بالغ 

كتحريات شاممة فمـ يكتؼ بما حفظ في قمبو كال بما كتب بيده كال بما سمع 
 بأذنو.

بؿ جعؿ يتتبع كيستقصي آخذا عمى نفسو أف يعتمد في جمعو عمى 
مصدريف اثنيف: أحدىما ما كتب بيف يدم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. 

                                           
 .129ا٠٢خ  ( طٛرح اٌزٛثخ 1)

ُْ وزبة اٌزفظ١ز، ثَبُة ( أخزعٗ اٌجخبرٞ فٟ طؾ١ؾٗ، 2) ْٔفُِظُى ْٓ أَ ِِ ُْ َرُطٌٛي  ِٗ: }ٌَمَْذ َعبَءُو ٌِ ْٛ لَ

 } ٌُ َٓ َرُءٌٚف َرِؽ١ ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ُْ ثِب ، َؽِز٠ٌض َػ١ٍَُْى ُْ ب َػِٕزُّ َِ  ِٗ ْأفَخِ »َػِش٠ٌش َػ١ٍَْ َٓ اٌزَّ رلُ « ِِ

4679. 



  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0130   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغتو في الحيطة كالثاني: ما كاف محفكظا في صدكر الرجاؿ. كبمغ مف مب
كالحذر أنو لـ يقبؿ شيئا مف المكتكب حتى يشيد شاىداف عدالف أنو كتب 

 بيف يدم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.
يدؿ عمى ذلؾ ما أخرجو ابف أبي داكد مف طريؽ يحيى بف عبد الرحمف 
بف حاطب قاؿ: قدـ عمر فقاؿ: مف كاف تمقى مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

مف القرآف فميأت بو ككانكا يكتبكف ذلؾ في الصحؼ كاأللكاح كسمـ شيئا 
 كالعسب ككاف ال يقبؿ مف أحد شيئا حتى يشيد شاىداف.

أما في عيد عثماف فقد اتسعت الفتكحات، كاستبحر العمراف، كتفرؽ 
المسممكف في األمصار كاألقطار كنبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة 

الرسكؿ كالكحي كالتنزيؿ. ككاف أىؿ كؿ إقميـ مف القرآف. كطاؿ عيد الناس ب
أقاليـ اإلسبلـ يأخذكف بقراءة مف اشتير بينيـ مف الصحابة فأىؿ الشاـ 
يقرؤكف بقراءة أبي بف كعب كأىؿ الككفة يقرؤكف بقراءة عبد اهلل بف مسعكد 
كغيرىـ يقرأ بقراءة أبي مكسى األشعرم. فكاف بينيـ اختبلؼ في حركؼ 

القراءة بطريقة فتحت باب الشقاؽ كالنزاع في قراءة القرآف أشبو األداء ككجكه 
بما كاف بيف الصحابة قبؿ أف يعممكا أف القرآف نزؿ عمى سبعة أحرؼ بؿ كاف 
ىذا الشقاؽ أشد لبعد عيد ىؤالء بالنبكة كعدـ كجكد الرسكؿ بينيـ يطمئنكف 

ـ بعضا إلى حكمو كيصدركف جميعا عف رأيو. كاستفحؿ الداء حتى كفر بعضي
ككادت تككف فتنة في األرض كفساد كبير. كلـ يقؼ ىذا الطغياف عند حد، 
ليذه األسباب كاألحداث رأل عثماف بثاقب رأيو كصادؽ نظره أف يتدارؾ 
الخرؽ قبؿ أف يتسع عمى الراقع كأف يستأصؿ الداء قبؿ أف يعز الدكاء فجمع 

يـ في عبلج ىذه أعبلـ الصحابة كذكم البصر منيـ كأجاؿ الرأم بينو كبين
الفتنة ككضع حد لذلؾ االختبلؼ كحسـ مادة ىذا النزاع. فأجمعكا أمرىـ عمى 
استنساخ مصاحؼ يرسؿ منيا إلى األمصار كأف يؤمر الناس بإحراؽ كؿ ما 
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عداىا كأال يعتمدكا سكاىا، كبذلؾ يرأب الصدع كيجبر الكسر كتعتبر تمؾ 
ظبلـ ىذا االختبلؼ المصاحؼ العثمانية الرسمية نكرىـ اليادم في 

كمصباحيـ الكشاؼ في ليؿ تمؾ الفتنة كحكميـ العدؿ في ذاؾ النزاع كالمراء 
 كشفاءىـ الناجع مف مصيبة ذلؾ الداء.

كشرع عثماف في تنفيذ ىذا القرار الحكيـ حكؿ أكاخر سنة أربع 
كعشريف كأكائؿ سنة خمس كعشريف مف اليجرة فعيد في نسخ المصاحؼ 

الصحابة كثقات الحفاظ كىـ زيد بف ثابت كعبد اهلل بف إلى أربعة مف خيرة 
الزبير كسعيد بف العاص كعبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ، كىؤالء الثبلثة 

 األخيركف مف قريش.
كأرسؿ عثماف إلى أـ المؤمنيف حفصة بنت عمر فبعثت إليو بالصحؼ 

اهلل  التي عندىا كىي الصحؼ التي جمع القرآف فييا عمى عيد أبي بكر رضي
عنو، كأخذت لجنة األربعة ىؤالء في نسخيا كجاء في بعض الركايات أف 
الذيف ندبكا لنسخ المصاحؼ كانكا اثني عشر رجبل. كما كانكا يكتبكف شيئا 
إال بعد أف يعرض عمى الصحابة كيقركا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

 قرأ عمى ىذا النحك الذم نجده اآلف في المصاحؼ.
اضع عميو ىؤالء الصحابة أنيـ كانكا ال يكتبكف في ىذه كمما تك 

المصاحؼ إال ما تحققكا أنو قرآف كعممكا أنو قد استقر في العرضة األخيرة 
كما أيقنكا صحتو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مما لـ ينسخ. كترككا ما 
نما كتبكا مصاحؼ متعددة ألف عثماف رضي اهلل عنو قصد  سكل ذلؾ، كا 

كقع اإلجماع عميو إلى أقطار ببلد المسمميف كىي األخرل متعددة  إرساؿ ما
ككتبكىا متفاكتة في إثبات كحذؼ كبدؿ كغيرىا ألنو رضي اهلل عنو قصد 
اشتماليا عمى األحرؼ السبعة. كجعمكىا خالية مف النقط كالشكؿ تحقيقا ليذا 

 االحتماؿ أيضا. 
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القراءات كانكا كصفكة القكؿ: أف المفظ الذم ال تختمؼ فيو كجكه 
يرسمكنو بصكرة كاحدة ال محالة. أما الذم تختمؼ فيو كجكه القراءات فإف 
كاف ال يمكف رسمو في الخط محتمبل لتمؾ الكجكه كميا فإنيـ يكتبكنو برسـ 
يكافؽ بعض الكجكه في مصحؼ ثـ يكتبكنو برسـ آخر يكافؽ بعض الكجكه 

 األخرل في مصحؼ آخر.
صاحؼ بالصكرة السابقة عمؿ عمى إرساليا بعد أف أتـ عثماف نسخ الم

نقاذىا إلى األقطار كأمر أف يحرؼ كؿ ما عداىا مما يخالفيا سكاء كانت  كا 
صحفا أـ مصاحؼ. كذلؾ ليقطع عرؽ النزاع مف ناحية كليحمؿ المسمميف 
عمى الجادة في كتاب اهلل مف ناحية أخرل فبل يأخذكا إال بتمؾ المصاحؼ التي 

 ايا ما لـ يتكافر في غيرىا.تكافر فييا مف المز 
 كىذه المزايا ىي:

 االقتصار عمى ما ثبت بالتكاتر دكف ما كانت ركايتو آحادا. -ُ
 إىماؿ ما نسخت تبلكتو كلـ يستقر في العرضة األخيرة. -2
ترتيب السكر كاآليات عمى الكجو المعركؼ اآلف. بخبلؼ صحؼ  -ّ

 السكر.أبي بكر رضي اهلل عنو فقد كانت مرتبة اآليات دكف 
كتابتيا بطريقة كانت تجمع كجكه القراءات المختمفة كاألحرؼ التي  -ْ

نزؿ عمييا القرآف عمى ما مر بؾ مف عدـ إعجاميا كشكميا كمف 
 تكزيع كجكه القراءات عمى المصاحؼ إذا لـ يحتمميا الرسـ الكاحد.

تجريدىا مف كؿ ما ليس قرآنا كالذم كاف يكتبو بعض الصحابة في  -ٓ
الخاصة شرحا لمعنى أك بيانا لناسخ كمنسكخ أك نحك  مصاحفيـ

 .(ُ)ذلؾ
كقد استجاب الصحابة لعثماف فحرقكا مصاحفيـ كاجتمعكا جميعا عمى 

                                           
 .1/261( أظز: ِٕبً٘ اٌؼزفبْ، ِؾّذ ػجذ اٌؼظ١ُ اٌشرلبٟٔ 1)
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المصاحؼ العثمانية، حتى عبد اهلل بف مسعكد الذم نقؿ عنو أنو أنكر أكال 
مصاحؼ عثماف كأنو أبى أف يحرؽ مصحفو رجع كعاد إلى مكافقة الجماعة 

لو مزايا تمؾ المصاحؼ العثمانية كاجتماع األمة عمييا كتكحيد حيف ظير 
 الكممة بيا.

كما ظير لنا أف ذلؾ لـ يكف قرارا منفردا مف عثماف بؿ كاف قرارا 
 جماعيا مف الصحابة كتـ تنفيذه بمشيدىـ، قاؿ سكيد بف غفمة الجعفي: 

ٍيرنا ]أىٍك قيكليكا لىوي "يىا أىيُّيىا النَّاسي الى تىٍغميكا ًفي عيٍثمىافى كىالى تىقيك  ليكا لىوي ًإالَّ خى
اًحًؼ، فىكى المًَّو مىا فىعىؿى الًَّذم فىعىؿى ًفي  ٍحرىاًؽ اٍلمىصى اًحًؼ كىاً  ٍيرنا[ ًفي اٍلمىصى خى
: مىا تىقيكليكفى ًفي ىىًذًه اٍلًقرىاءىًة؟ فىقىٍد  ًميعنا، فىقىاؿى اًحًؼ ًإالَّ عىٍف مىؤلىو ًمنَّا جى اٍلمىصى

، كىىىذىا يىكىادي أىٍف يىكيكفى بىمىغىًني أى  ٍيره ًمٍف ًقرىاءىًتؾى : ًإفَّ ًقرىاءىًتي خى ـٍ يىقيكؿي يي فَّ بىٍعضى
، فىبلى  مىى ميٍصحىؼو كىاًحدو : نىرىل أىٍف نىٍجمىعى النَّاسى عى كيٍفرنا، قيٍمنىا: فىمىا تىرىل؟ قىاؿى

ـى مى  ، قيٍمنىا: فىًنٍع ؼه : أىمُّ النَّاًس تىكيكفي فيٍرقىةه، كىالى يىكيكفي اٍخًتبلى : فىًقيؿى ا رىأىٍيتى قىاؿى
ٍيدي  ـٍ زى حي النَّاًس سىًعيدي ٍبفي اٍلعىاًص، كىأىٍقرىأيىي ، كىأىمُّ النَّاًس أىٍقرىأي؟ قىاليكا: أىٍفصى حي أىٍفصى
مىى ميٍصحىؼو  ًمعى النَّاسي عى جي ري فىفىعىبلى كى ييٍمًؿ اآٍلخى ديىيمىا كى : ًليىٍكتيٍب أىحى ، فىقىاؿى  ٍبفي ثىاًبتو

" لّْيتي لىفىعىٍمتي ًمٍثؿى الًَّذم فىعىؿى : كىالمًَّو لىٍك كي ًميّّ : قىاؿى عى  .(ُ)" قىاؿى
كبذلؾ طير الجك اإلسبلمي مف أكبئة الشقاؽ كالنزاع كأصبح مصحؼ 
ابف مسعكد كمصحؼ أبي بف كعب كمصحؼ عائشة كمصحؼ عمي 
كمصحؼ سالـ مكلى أبي حذيفة. أصبحت كميا كأمثاليا في خبر كاف 

كىافى المَّوي مغ كىفىى المَّوي اٍلميٍؤًمًنيفى اٍلًقتىاؿى كى سكلة بالماء أك محركقة بالنيراف. }كى
 .(ِ)قىًكٌيان عىًزيزان{

كرضي اهلل عف عثماف فقد أرضى بذلؾ العمؿ الجميؿ ربو كحافظ عمى 
                                           

اٌفبرٚق  1د اٌظغظزبٟٔ، رؾم١ك: ِؾّذ ػجذٖ، ؽ/اٌّظبؽف، أثٛ ثىز ثٓ أثٟ داٚ( 1)
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القرآف كجمع كممة األمة كأغمؽ باب الفتنة كال يبرح المسممكف يقطفكف مف 
. ثمار صنيعو ىذا  إلى اليـك كما بعد اليـك

أما قكلو إف مصحؼ عثماف بقي غير مكتمؿ ألف المصاحؼ التي 
نسختيا المجنة كانت مف غير تعجيـ كال إعراب أم خالية مف النقط كعبلمات 
التشكيؿ، فصحيح حيث كانت ىذه النسخ تعتمد عمى السميقة العربية التي 

 تستغني عف الشكؿ كاإلعجاـ.
تزؿ العرب العاربة في جاىميتيا كصدر مف إسبلميا قاؿ الزبيدم: "لـ 

تبرع في نطؽ العربية بالسجية كتتكمـ عمى السميقة، حتى فتحت المدائف 
كمصرت األمصار، كدكنت الدكاكيف، فاختمط العربي بالنبطي، كالنقي 
الحجازم بالفارسي، كدخؿ الديف أخبلط األمـ، كسكاقط البمداف، فكقع الخمؿ 

المحف في ألسنة العكاـ، فكاف أكؿ مف استدرؾ ذلؾ كحاكؿ  في الكبلـ، كبدأ
إصبلح فساده أبك األسكد ظالـ بف عمرك الدؤلي، فألؼ أبكابا مف النحك ذكر 
، كدؿ عمى الفاعؿ كالمفعكؿ  فييا عكامؿ الرفع كالنصب كالجر كالجـز

 .(ُ)كالمضاؼ"
مف لذا فقد كاف طبيعيا بعد اتساع الفتكحات اإلسبلمية كدخكؿ كثير 

لى السميقة العربية،  العجـ في اإلسبلـ، كتطرؽ الفساد إلى المساف العربي كا 
أف يشعر المسممكف كبخاصة أكلكا األمر منيـ بالخطر عمى كتابيـ، فأمركا 
بضركرة تحسيف كتابة المصحؼ باإلعجاـ كاإلعراب كغيرىما مما يساعد 

 عمى القراءة الصحيحة، كيرفع دكاعي الخطأ فييا.
قاؿ أبك عمرك الداني: "اٍعمىـ أيدؾ اهلل بتكفيقو أىف الًَّذم دىعىا الٌسمؼ 
اًليىة مف ذىًلؾ كعارية ًمٍنوي  اًحؼ بعد أىف كىانىت خى ٍنييـ ًإلىى نقط اٍلمىصى رىًضي اهلل عى

                                           
-٘ـ1421اٌمب٘زح، -، ِىزجخ اٌخبٔغ2ٟ( ٌؾٓ اٌؼٛاَ، رؾم١ك: رِؼبْ ػجذ اٌزٛاة، ؽ/1)

 .59َ، ص2111
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ٍجو الًَّذم  ار لممعنى الًَّذم بىيناهي كىاٍلكى قت رسميا كىحيف تكجيييا ًإلىى اأٍلىٍمصى كى
شاىدكه مف أىؿ عصرىـ مىعى قربيـ مف زمف الفصاحة كمشاىدة شرحناه مىا 

دخيكؿ الٌمحف عمى  تغىير طباعيـ كى ؼ ألفاظيـ كى أىىميىا مف فىسىاد ألسنتيـ كىاٍخًتبلى
كر اأٍلىيَّاـ كتطاكؿ اأٍلىٍزمىاف  مىا خافكه مىعى ميري كاص النَّاس كعكاميـ كى كثير مف خى

عد ًممَّف ىيكى الى شٌؾ ًفي اٍلعمـ كالفصاحة مف تزيد ذىًلؾ كتضاعفو ًفيمىف يىٍأًتي ب
مىٍيًو الٌمحف  دخؿ عى كالفيـ كالدراية دكف مف شاىدكه ًممَّف عرض لىوي اٍلفساد كى
كؿ الشككؾ كىعدـ اٍلمعرفىة  لكىي يرجع ًإلىى نقطيا كيصار ًإلىى شكميا ًعٍند ديخي

َـّ  ًإنَّييـ لما رىأىٍكا ذىًلؾ  كيتحقؽ بذلؾ ًإٍعرىاب اٍلكىمـ كتدرؾ ًبًو كىٍيفيَّة االلفاظ ث
مىٍيًيفَّ فأعربكا  ٍقفىة عى كقادىـ ااًلٍجًتيىاد ًإلىٍيًو بنكه عمى كصؿ اٍلقىارئ بالكمـ دكف كى
ٍبتىًدئ المتعمـ كىالكىـ أكثر  ٍشكىاؿ أكثر مىا يٍدخؿ عمى اٍلمي ف اإلًٍ أكاخرىف لذىًلؾ الى

ٍعرىاب كىالى يعرؼ اٍلًقرى  اءىة ًفي ًإٍعرىاب أىكىاًخر اأٍلىٍسمىاء مىا يعرض لمف الى يبصر اإلًٍ
ا فىًإف اٍلقىارئ قد يٍقرىأ  ٍقؼ كىأىٍيضن ٍصؿ دكف اٍلكى كىاأٍلىٍفعىاؿ فىمذىًلؾ بنكا النقط عمى اٍلكى
اآٍليىة كىاأٍلىٍكثىر ًفي نفس كىاًحد كىالى يقطع عمى شىٍيء مف كمميا فىبلى بيد مف 

كرىة ري ًإٍعرىاب مىا يصمو مف ذىًلؾ ضى
(ُ). 

ؾ خدمة لكتاب اهلل تعالى حفظا لو مف أف تحرفو األلسنة عف كذل
مكاضعو، أك يغير فيو حرؼ أك حركة عما نزؿ، ككؿ ذلؾ مع تكافر العناية 
بحفظو في الصدكر، كالحرص عمى ركايتو شفاىة كتمقينا خمفا عف سمؼ، 
فمـ تعتف أمة بكتاب حفظا كتكثيقا كجمعا كركاية ككتابة كضبطا كما اعتنت 

ألمة بيذا الكتاب العظيـ، كقبؿ ذلؾ كمو، حفظ اهلل لو، بيداية ىذه ىذه ا
األمة كتمكينيا مف القياـ بيذا األمر العظيـ، ليككف ليـ األجر عمى ىذا 
نَّا لىوي  ال فقد تكفؿ اهلل بحفظو فقاؿ: }ًإنَّا نىٍحفي نىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىاً  الجيد العظيـ، كا 

} اًفظيكفى  .(ِ)لىحى
  

                                           
ٖ، 1417دِشك، -دار اٌفىز 2اٌّؾىُ فٟ ٔمؾ اٌّظبؽف، رؾم١ك: ػشح ؽظٓ، ؽ/( 1)

 . 19، 19ص
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 انرابع: َقد يٕقفّ يٍ ترتيبّ:ادلبحث 
افترض ببلشير مسبقا قبؿ دراستو لمقرآف أف يجده عمى نسؽ كتابيـ 
المقدس عبارة عف مجمكعة مف المعمكمات التاريخية المسركدة سردا عف 
حياة محمد، كلكنو فكجئ بنسؽ مختمؼ تماما عف ذلؾ النسؽ الذم عميو 

عمى فيمو، فحاكؿ أف يعيد كتابيـ، األمر الذم أدل إلى استعصاء القرآف 
ترتيبو طبقا لتاريخ نزكلو طمعا في أف يظفر بنسؽ مشابو لما تكقعو كلكف 

 خابت جيكده ككجد نفسو، عاجزا عف الفيـ أكثر مف ذم قبؿ.
المستمرة كاستخداـ ذلؾ منيجا مف قبؿ أكثر  (ُ)إف محاكلة اإلسقاط

راض أك تصكر أف المستشرقيف في التعامؿ مع القرآف الكريـ عمى أساس افت
يككف القرآف عمى نفس نسؽ كتابيـ المقدس ينـ عف محدكدية الفكر كقصر 
النظر، إذ كاف أكلى بيـ أف يتعاممكا مع القرآف كما ىك ال كما يبدك ليـ في 
تصكراتيـ أك كما يتكقعكف أف يككف، كىك ما ترتب عميو كقكعيـ في كثير 

ي أحكاميـ عمى القرآف الكريـ مف األخطاء المنيجية التي أدت إلى تخبطيـ ف
 كدراستيـ لو.

كمف الكاضح أف ببلشير يرمي مف كراء مكضكع ترتيب سكر القرآف 
"إلى إظيار التناقض في القرآف الكريـ، سكاء مف حيث المكضكع أك مف حيث 
األسمكب، كبياف أف ىذا الكتاب مفكؾ األجزاء، غير متصؿ الحمقات، كأنو 

مختمفة، كتأثر مؤلفو بعكامؿ متباينة، أثرت  خضع في عممية تأليفو لظركؼ
في نمط تفكيره كفي طريقة كبلمو، كما داـ األمر كذلؾ فيقينا ىذا الكتاب كبلـ 
بشر كليس كبلـ إلو، فيذا ىدؼ معركؼ كمألكؼ لدينا، بؿ ىك األساس الذم 

                                           
( اإلطمبؽ: "٘ٛ رفظ١ز األٚػبع ٚاٌّٛالف ٚاألؽذاس ثزظ١ٍؾ خجزارٕب ِٚشبػزٔب ػ١ٍٙب، 1)

أظز: ِٛطٛػخ ػٍُ ٚإٌظز إ١ٌٙب ِٕخالي ػ١ٍّخ أؼىبص ٌّب ٠ذٚر فٟ داخً ٔفٛطٕب". 

، ٘ـ1417ث١زٚد،  -، اٌّؤطظخ اٌؼزث١خ ٌٍذراطبد ٚإٌشز3ؽ/ أطؼذ رسق،إٌفض، 

 .41ص
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تقـك عميو الدراسات االستشراقية لمقرآف، كما عمينا نحف في ىذا المقاـ إال أف 
 .(ُ)بحث عما يفند ىذه االدعاءات كيبطؿ ىذه األكاذيب"ن

كمف الخطأ أف يظف المستشرقكف أف بإمكانيـ ترتيب القرآف زمنيا طالما 
 أنيـ ينكركف كيجحدكف الركايات الصحيحة في ىذا الترتيب.

ًر فىيىٍؿ  كقد ذكر السيكطي مسألة ترتيب القرآف فقاؿ: كىأىمَّا تىٍرًتيبي السُّكى
مىى ىيكى تىٍكقً  ٍمييكري اٍلعيمىمىاًء عى ، فىجي ؼه ابىًة؟ ًخبلى حى ا أىٍك ىيكى ًباٍجًتيىادو ًمفى الصَّ يًفيّّ أىٍيضن

ًمعى اٍلقيٍرآفي  : جي ـٍ مىاًلؾه كىاٍلقىاًضي أىبيك بكر في قىٍكلىٍيًو، قىاؿى اٍبفي فىاًرسو الثَّاًني ًمٍنيي
ًر كىتىقٍ  ديىيمىا تىٍأًليؼي السُّكى ٍربىٍيًف: أىحى مىى ضى تىٍعًقيًبيىا ًباٍلًمًئيفى عى ًديـً السٍَّبًع الطُّكىاًؿ كى

ًر  ٍمعي اآٍليىاًت ًفي السُّكى ري كىىيكى جى ٍمعي اآٍلخى ابىةي كىأىمَّا اٍلجى حى لٍَّتوي الصَّ فىيىذىا ىيكى الًَّذم تىكى
ـى كىمىا أىٍخبى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى هي النًَّبيُّ صى رى ًبًو ًجٍبًريؿي عىٍف أىٍمًر فىييكى تىٍكًقيًفيّّ تىكىالَّ

ـٍ  ًر فىًمٍنيي اًحًؼ السَّمىًؼ ًفي تىٍرًتيًب السُّكى ؼي مىصى ًممَّا اٍستيًدؿَّ ًبًو ًلذىًلؾى اٍخًتبلى بًّْو. كى رى
لىوي اٍقرىٍأ ثيَـّ اٍلميدَّثّْري ثيَـّ ف ثيَـّ  ًميٍّ كىافى أىكَّ كًؿ كىىيكى ميٍصحىؼي عى مىى النُّزي مىٍف رىتَّبىيىا عى

ًؼ الٍ  ؿى ميٍصحى كىافى أىكَّ ميزَّمّْؿي ثيَـّ تىبٍَّت ثيَـّ التٍَّكًكيري كىىىكىذىا ًإلىى آًخًر اٍلمىكّْيّْ كىاٍلمىدىًنيّْ كى
كىذىا ميٍصحىؼي  ؼو شىًديدو كى مىى اٍخًتبلى اٍبًف مىٍسعيكدو اٍلبىقىرىةي ثيَـّ النّْسىاءي ثيَـّ آؿي ًعٍمرىافى عى

 أيبىيٍّ كىغىٍيرًًه.
اًحًؼ ًمٍف طىًريًؽ ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف عىيَّاشو عىٍف  كىأىٍخرىجى  اٍبفي أىٍشتىةى ًفي اٍلمىصى

ـٍ عيٍثمىافي أىٍف ييتىاًبعيكا الطُّكىاؿى  : أىمىرىىي مَّدو اٍلقيرىًشيّْ قىاؿى ٍف أىًبي ميحى ًحبَّافى ابف يىٍحيىى عى
سيكرىةي التٍَّكبىًة ًفي السٍَّبعً  ًعمىٍت سيكرىةي اأٍلىٍنفىاًؿ كى ٍؿ بىٍينىييمىا بػ " ًبٍسـً المًَّو  فىجي ـٍ ييٍفصى لى كى

ًد قىٍكلىٍيوً  ـي اٍلقىاًضي ًفي أىحى مىاعىةه ًمٍنيي ًؿ جى ذىىىبى ًإلىى اأٍلىكَّ الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً "، كى
(ِ). 

َـّ آؿ عمرىاف عمى  َـّ اٍلبىقىرىة ث ة ث : "أكؿ اٍلقيٍرآف سيكرىة اٍلفىاًتحى قىاؿى اٍلًكٍرمىاًنيُّ كى
التٍَّرًتيب ًإلىى سيكرىة النَّاس كىىىكىذىا ىيكى ًعٍند اهلل ًفي المٍَّكح اٍلمىٍحفيكظ كىىيكى عمى ىىذىا 

                                           
 .192، 191( آراء اٌّظزشزل١ٓ اٌفزٔظ١١ٓ ؽٛي اٌمزآْ اٌىز٠ُ، أؽّذ ٔظزٞ، ص1)
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ـ كؿ  مىٍيًو السَّبلى ـ عمى ًجٍبًريؿ عى ة كىالسَّبلى مىٍيًو الصَّبلى ىىذىا التٍَّرًتيب كىافى يعرضو عى
مىٍيًو الصَّبلى  ـ ًفي الٌسنة سنة، أىم مىا كىافى يٍجتىمع ًعٍنده ًمٍنوي كىعرضو عى ة كىالسَّبلى

كىافى آخر اآٍليىات نزكال }كىاتَّقكا يىٍكمنا ترجعكف ًفيًو ًإلىى  الًَّتي تكفى ًفييىا مرَّتىٍيًف كى
بىا كىالٌديف عيىا بىيف آيتي الرّْ عىيىا (ُ)اهلل{ فىأمره ًجٍبًريؿ أىف يىضى ، فىأىمىرىهي ًجٍبًريؿي أىٍف يىضى

بىا كىالدَّيٍ   .(ِ)ًف"بىٍيفى آيىتىًي الرّْ
ٍممىةن كىاًحدىةن ًمفى المٍَّكًح اٍلمىٍحفيكًظ ًإلىى  : أيٍنًزؿى اٍلقيٍرآفي أىكَّالن جي قىاؿى الطّْيًبيُّ كى
مىى  اًحًؼ عى اًلًح ثيَـّ أيٍثًبتى ًفي اٍلمىصى سىًب اٍلمىصى مىى حى ؿى ميفىرَّقنا عى السَّمىاًء الدٍُّنيىا ثيَـّ نىزى

ٍثبى   ًت ًفي المٍَّكًح اٍلمىٍحفيكًظ.التٍَّأًليًؼ كىالنٍَّظـً اٍلمي
مىٍيًو  مَّى المَّوي عى ٍيًد النًَّبيّْ صى مىى عى ًؿ: كىافى اٍلقيٍرآفي عى قىاؿى اٍلبىٍييىًقيُّ ًفي اٍلمىٍدخى كى
ًديًث عيٍثمىافى  بىرىاءىةى ًلحى مىى ىىذىا التٍَّرًتيًب ًإالَّ اأٍلىٍنفىاؿى كى ريهي كىآيىاتيوي عى ـى ميرىتَّبنا سيكى مَّ سى كى

 سَّاًبؽ.ال
ـى  مىٍريى اًرمُّ عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو أىنَّوي قىاؿى ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىاٍلكىٍيًؼ كى كىل اٍلبيخى رى كى

ًدم" ًؿ كىىيفَّ ًمٍف ًتبلى طو كىاأٍلىٍنًبيىاًء: "ًإنَّييفَّ ًمفى اٍلًعتىاًؽ اأٍليكى ، فىذىكىرىىىا نىسىقنا كىمىا (ّ)كى
 اٍستىقىرَّ تىٍرًتيبييىا.

مىى ىىذىا التٍَّرًتيًب ًمٍف  ًر عى : اٍلميٍختىاري أىفَّ تىٍأًليؼى السُّكى ٍعفىرو النَّحَّاسي قىاؿى أىبيك جى كى
ًديًث كىاًثمىةى: "أيٍعًطيتي مىكىافى التٍَّكرىاًة السٍَّبعى  ـى ًلحى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىسيكًؿ المًَّو صى

ًديثى   .(ْ)الطُّكىاؿى ... " اٍلحى
كذه عىًف قىاؿى  مىى أىفَّ تىٍأًليؼى اٍلقيٍرآًف مىٍأخي ًديثي يىديؿُّ عى السيكطي: "فىيىذىا اٍلحى

ًؼ  ًمعى ًفي اٍلميٍصحى نَّمىا جي ٍقًت كىاً  ـى كىأىنَّوي ًمٍف ذىًلؾى اٍلكى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى النًَّبيّْ صى
                                           

 .291ا٠٢خ  ( طٛرح اٌجمزح1)

اٌجز٘بْ فٟ رٛع١ٗ ِزشبثٗ اٌمزآْ، رؾم١ك: ػجذ اٌمبدر أؽّذ ػطب، ؽ/ دار اٌفؼ١ٍخ،  (2)

 . 69ص
( أخزعٗ اٌجخبرٞ فٟ طؾ١ؾٗ، وزبة رفظ١ز اٌمزآْ ثبة طٛرح ثٕٟ إطزائ١ً، رلُ 3)

4719 

 ( أخزعٗ أؽّذ فٟ ِظٕذٖ ثظٕذ ؽظٓ.4)
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ًديثي  اءى ىىذىا اٍلحى ، أٍلىنَّوي قىٍد جى مىى شىٍيءو كىاًحدو مىٍيًو عى مَّى المَّوي عى ًبمىٍفًظ رىسيكًؿ المًَّو صى
ٍضعي اآٍليىاًت  كى ًر كى اًر: تىٍرًتيبي السُّكى قىاؿى اٍبفي اٍلحىصَّ مىى تىٍأًليًؼ اٍلقيٍرآًف، كى ـى عى مَّ سى كى

ٍحًي" مىكىاًضعىيىا ًإنَّمىا كىافى ًباٍلكى
(ُ) . 

مىى بى  ًر عى : "تىٍرًتيبي بىٍعًض السُّكى رو جى قىاؿى اٍبفي حى ٍعًضيىا أىٍك ميٍعظىًميىا الى ييٍمتىنىعي كى
مىى أف ترتيب المصحؼ كاف تكقيفيا مىا  ًممَّا يىديؿُّ عى : كى أىٍف يىكيكفى تىٍكًقيًفيِّا. قىاؿى
: كيٍنتي ًفي  ذىٍيفىةى الثَّقىًفيّْ قىاؿى دى عىٍف أىٍكًس ٍبًف أىًبي أىٍكسو حي وي أىٍحمىدي كىأىبيك دىاكي أىٍخرىجى

ٍفًد الًَّذي مَّى اٍلكى ًفيًو فىقىاؿى لىنىا رىسيكؿي المًَّو صى ، كى ًديثى فى أىٍسمىميكا ًمٍف ثىًقيؼو ... اٍلحى
تَّى أىٍقًضيىوي "،  مىيَّ ًحٍزًبي ًمفى اٍلقيٍرآًف فأردت أال أىٍخريجى حى : "طىرىأى عى ـى مَّ سى مىٍيًو كى المَّوي عى

مىٍيوً  مَّى المَّوي عى ابى رىسيكًؿ المًَّو صى ؟  فىسىأىٍلنىا أىٍصحى زّْبيكفى اٍلقيٍرآفى ـى قيٍمنىا: كىٍيؼى تيحى مَّ سى كى
ٍحدىل عىٍشرىةى  رو كىاً  ًتٍسعى سيكى رو كى سىٍبعى سيكى رو كى ٍمسى سيكى خى رو كى ثى سيكى زّْبيوي ثىبلى قىاليكا نيحى
مىى أىفَّ  : فىيىذىا يىديؿُّ عى . قىاؿى ـى تَّى نىٍخًت ًؿ ًمٍف "ؽ" حى ًحٍزبي اٍلميفىصَّ ثى عىٍشرىةى كى ثىبلى  كى
مَّى  ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو صى مىى عى ًؼ اآٍلفى كىافى عى مىى مىا ىيكى ًفي اٍلميٍصحى ًر عى تىٍرًتيبى السُّكى
ةن  اصَّ ًؿ خى ييٍحتىمىؿي أىفَّ الًَّذم كىافى ميرىتَّبنا ًحينىًئذو ًحٍزبي اٍلميفىصَّ : كى . قىاؿى ـى مَّ سى مىٍيًو كى المَّوي عى

ًممَّ  : كى ًؼ مىا عىدىاهي، قيٍمتي ءن ًبًخبلى كىاًميـً ريتّْبىٍت كىالى مىى أىنَّوي تكقيفي كىٍكفي اٍلحى ا يىديؿُّ عى
فيًصؿى بىٍيفى  رًىىا كى ءن بىٍؿ فيًصؿى بىٍيفى سيكى اتي كىالى ـٍ تيرىتًَّب اٍلميسىبّْحى لى كىذىا الطَّكىاًسيًف كى كى

لىٍك  ري ًمٍنييمىا كى ًص بطس مىعى أىنَّيىا أىٍقصى طسـ اٍلقىصى كىافى التٍَّرًتيبي طسـ الشُّعىرىاًء كى
ًص. كىالًَّذم يىٍنشىًرحي لىوي  رىٍت طس عىًف اٍلقىصى ءن كىأيخّْ اتي كىالى اٍجًتيىاًديِّا لىذيًكرىًت اٍلميسىبّْحى
ًر تىٍرًتيبييىا تىٍكًقيًفيّّ ًإالَّ بىرىاءىةى  ًميعى السُّكى ٍدري مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو اٍلبىٍييىًقيُّ كىىيكى أىفَّ جى الصَّ

"كىاأٍلىٍنفى  مىى أىفَّ تىٍرًتيبىيىا كىذىًلؾى ءن عى رنا كىالى اؿى كىالى يىٍنبىًغي أىٍف يستدؿ بقراءتو سيكى
(ِ). 

أما دعكاه أف ترتيب القرآف جاء كفقا لتدرج ىبكطي في الطكؿ بحيث 
صار يقرأ القرآف بتاريخ معككس، كأف ىذا التنظيـ في مصحؼ عثماف، كاف 

                                           
 . 1/219اإلرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمزآْ، ( أظز: 1)
 .9/42ٖ، 1379ث١زٚد، -طؾ١ؼ اٌجخبرٞ، ؽ/ دار اٌّؼزفخ (  فزؼ اٌجبرٞ ثشزػ2)



  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0140   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب التاريخي، لمنصكص التي نزلت نتيجة إحداث خمؿ ال دكاء لو في الترتي
، كزعمو في ثنايا عرضو ليذا الرأم، أف -صمى اهلل عميو كسمـ–عمى محمد 

ىذا الترتيب مف صنع البشر، ألنو يبدك مطابقا لبعض العادات الخاصة 
بالسامييف، كأف فقياء المغة العراقييف في القرنيف الثامف كالتاسع كانكا 

دكاكينيـ التي تضـ آثار الشعر العربي  يضعكف القصائد الطكاؿ في مقدمة
 القديـ.

كقد سبؽ أف أثبتنا أف ىذا الترتيب ليس بشريا كلـ يتصرؼ فيو 
الصحابة باجتيادىـ حتى يجعمكه عمى نسؽ دكاكيف الشعر السامية كما 
ينبغي، ىذا عمى فرض معرفة الصحابة بدكاكيف أشعار األمـ األخرل، كىك 

 أمر لـ يثبت.
بعض الركايات مف كجكد مصاحؼ لبعض الصحابة أما ما جاء في 

تخالؼ الترتيب المعركؼ اآلف كمصحؼ عبد اهلل بف مسعكد أك مصحؼ أبي، 
أك ما ركم مف ترتيبو عمى حسب ترتيب النزكؿ كمصحؼ عمي رضي اهلل 

 عنو، فالجكاب عنو مف كجييف:
األكؿ: أف ىذه الركايات ضعيفة لمخالفة ما استقر عميو اإلجماع مف 

 يب المصحؼ كما ىك عميو اآلف.ترت
الثاني: أنو عمى فرض صحة ىذه الركايات فتحمؿ عمى ما كاف قبؿ 

 العرضة األخيرة التي كاف فييا الترتيب النيائي مف جبريؿ عميو السبلـ.
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 : َقد يٕقفّ يٍ تفاصريِ.ايشادلبحث اخل
حاكؿ ببلشير في فصؿ خاص مف كتابو ىذا أف يرصد جيكد المفسريف 
كتاريخ تفسير القرآف الكريـ، كاتجيات المفسريف، كتتبع التطكر الذم مرت بو 

 تمؾ التفاسير.
كالكاقع أف تفسير القرآف الكريـ قد بدأ في زمف النبي صمى اهلل عميو 
كسمـ حيث كاف الصحابة يسألكف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف بعض ما 

لكه عف قكلو تعالى: يغمض عمييـ مف اآليات فيجيبيـ كما حدث حيف سأ
} ـٍ ميٍيتىديكفى ـي اأٍلىٍمفي كىىي ـٍ ًبظيٍمـو أيكلىًئؾى لىيي ـٍ يىٍمًبسيكا ًإيمىانىيي لى "}الًَّذيفى آمىنيكا كى
(ُ) ،

فقالكا يا رسكؿ اهلل كأينا لـ يظمـ نفسو، ففسر ليـ النبي صمى اهلل عميو 
لساف العبد  كسمـ الظمـ ىنا بالشرؾ، مستدال ليـ عمى ذلؾ بقكلو تعالى عمى

ـه عىًظيـه{  .(ّ()ِ)الصالح لقماف: }ًإفَّ الشٍّْرؾى لىظيٍم
كبعد كفاة النبي صمى اهلل عميو كسمـ تكلى الصحابة تفسير القرآف 
لمتابعيف بحكـ لغتيـ السميمة التي لـ تتغير بعجمة، كبحكـ معايشتيـ لنزكؿ 

كر الكحي كعمميـ بأسباب نزكلو كناسخو كمنسكخو كنحك ذلؾ مف األم
 البلزمة لتفسير القرآف.

كقد اشتمؿ ىذا الفصؿ مف كتابو عمى جممة مف الحقائؽ كالكقائع 
 المتصمة بعمـ التفسير مف حيث نشأتو كتاريخو كتطكره كاتجاىاتو.

كببلشير يشترط في المفسر أف يككف غكاصا في تحميؿ األلفاظ مف 
تو الخبيثة الناحية المغكية كاألسمكبية، كلكنو يقحـ كممة تعكس محاكل

الصطناع أية مناسبة لمطعف في القرآف مف طرؼ خفي بأسمكب خبيث حيث 
                                           

 .92ا٠٢خ  ( طٛرح األٔؼب1َ)

 .13ا٠٢خ  ( طٛرح ٌمّب2ْ)

( أخزعٗ اٌجخبرٞ فٟ طؾ١ؾٗ، وزبة رفظ١ز اٌمزآْ ثبة لٛي هللا رؼبٌٝ: "ٚارخذ هللا 3)

 .3361إثزا١ُ٘ خ١ٍال"، رلُ 
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يقكؿ: "إف معرفة ال مثيؿ ليا لممصحؼ تمكننا مف أف نكتشؼ فيو مقاطع 
تؤدم إلى تفجير عظمة الحقائؽ المنزلة سكاء أكانت ىذه المقاطع متكاممة أك 

 .(ُ)متعارضة"
حاكؿ أف يشير إلى كجكد الحظ كممتي متكاممة أك متعارضة، إنو ي

 نقص أك تعارض في آيات الذكر الحكيـ، فيبل بيف لنا نمكذجا مف ذلؾ؟
إنو فقط رمي بالباطؿ كمحض افتراء تنفيثا عف حقده عمى القرآف 

 كشعكره بالعجز عف اإلفصاح بالطعف فيو.
 كقد صنؼ ببلشير المفسريف في فئتيف كبيرتيف:

ف الصحابة كالتابعيف كسمؼ األكلى: فئة تفسر القرآف بالمأثكر ع
 األمة مف العمماء المشيكريف بالتفسير المقدميف رتبة المتقدميف زمنا.

الثانية: فئة تفسر القرآف بأسمكب تحميمي كمف خبلؿ الخكض في 
 مسائؿ لغكية أك كبلمية أك فمسفية، كىك ما يعرؼ بالتفسير بالرأم.

يرىـ كيعرج ببلشير عمى بعض المفسريف الذيف حشدكا تفاس
بالقصص التي تجتذب العكاـ كتناسب ميكليـ الشعبية مما حمميـ عمى 
تضمينيا كثيرا مف اإلسرائيميات المركية عف كعب األحبار ككىب بف منبو، 

 كتمؾ التفاسير المنسكبة إلى السدم كمقاتؿ البمخي.
كقد ذكرنا في الفصؿ السابؽ رصده ليذه التفاسير عمى اختبلؼ 

سكاء في ذلؾ ما اعتمد منيا عمى الركايات المأثكرة أك مشاربيا كاتجاىاتيا 
اإلسرائيميات كالقصص الشعبي أك االتجاه الكبلمي أك الرمزم الصكفي، أك 

 العممي، أك اإلصبلحي.
كقد ظير لنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلمامو بتفاسير القرآف كاتجاىاتيا 

القرآف كالسنة، كتطكرىا، ككذلؾ عممو بالحركات اإلصبلحية الحديثة كصمتو ب
                                           

 .111، 119( اٌمزآْ، ٔشٌٚٗ رذ٠ٕٚٗ رزعّزٗ رأص١زٖ، ص1)
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كما في حديثو عف مدرسة اإلماـ محمد بف عبد الكىاب في الجزيرة العربية، 
ككذلؾ مدرسة اإلماـ محمد عبده في مصر، كمدرسة صاحب المنار الشيخ 

 محمد رشيد رضا.
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 : َقد يٕقفّ يٍ عهٕو انقرآٌ.ضادسادلبحث ان
كثير مف تناكؿ ببلشير مسألة القراءات القرآنية محاكال شأنو شأف 

المستشرقيف إلى استغبلليا في إيجاد مطاعف في القرآف الكريـ، ككثاقة النص 
 القرآني.

فنجده قد عزل اختبلؼ القراءات إلى عدـ ثبات الخط العربي كنقصانو 
إلى عدـ ضبط المصحؼ، كفتحا بابا  -برأيو–كعدـ ضبطو، األمر الذم أدم 

 لبلختبلؼ في قراءتو.
عميو، كال مصدر ليـ فيو إال أحقاد قمكبيـ  كىذا األمر ال دليؿ ليـ

كرغبتيـ الجامحة في نسبة أية خطأ لمقرآف الكريـ، بؿ الدليؿ عمى خبلفو، 
فقد تكاتر عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قكلو: "إف ىذا القرآف أنزؿ عمى 
سبعة أحرؼ"، كما كاف مف اختبلؼ بيف عمر بف الخطاب كىشاـ بف حكيـ 

سكرة الفرقاف عمى غير ما سمعيا اآلخر مف رسكؿ اهلل  في قراءة كؿ منيما
 صمى اهلل عميو كسمـ.

طَّاًب  : سىًمٍعتي عيمىرى ٍبفى الخى ، أىنَّوي قىاؿى ٍبدو القىاًرمّْ ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف عى فىعىٍف عى
، يىٍقرىأي سيكرى  ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو ـى ٍبفى حى : سىًمٍعتي ًىشىا ٍنوي، يىقيكؿي ةى الفيٍرقىاًف رىًضيى المَّوي عى

ًكٍدتي  ـى أىٍقرىأىًنييىا، كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى ؤيىىا، كى ٍيًر مىا أىٍقرى مىى غى عى
، ثيَـّ لىبٍَّبتيوي ًبًردىاًئًو، فىًجٍئتي ًبًو رىسيكؿى  رىؼى تَّى اٍنصى مىٍيًو، ثيَـّ أىٍميىٍمتيوي حى ؿى عى أىٍف أىٍعجى

مَّى  ٍيًر مىا أىٍقرىٍأتىًنييىا، المًَّو صى مىى غى : ًإنّْي سىًمٍعتي ىىذىا يىٍقرىأي عى ، فىقيٍمتي ـى مَّ سى مىٍيًو كى اهللي عى
: «اٍقرىأٍ »، ثيَـّ قىاؿى لىوي: «أىٍرًسٍموي »فىقىاؿى ًلي:  ، ثيَـّ قىاؿى ًلي: «ىىكىذىا أيٍنًزلىتٍ »، فىقىرىأى، قىاؿى

: «اٍقرىأٍ » ، فىقىاؿى ، فىاٍقرىءيكا ىىكىذىا أي »، فىقىرىٍأتي مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو ٍنًزلىٍت ًإفَّ القيٍرآفى أيٍنًزؿى عى
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 .(ُ)«ًمٍنوي مىا تىيىسَّرى 
كليس المقصكد باألحرؼ السبعة ىنا حصر العدد في سبع، فقد جرت 
المغة العربية عمى استخداـ لفظ السبع كالسبعيف كالسبعمائة لمداللة عمى 

 .الكثرة كليس الحصر في تمؾ األعداد
قاؿ ابف حجر في بياف المراد بالسبعة في الحديث: "كقيؿ لىٍيسى اٍلميرىادي 
مىى  لىٍفظي السٍَّبعىًة ييٍطمىؽي عى ًقيقىةي اٍلعىدىًد بىًؿ اٍلميرىادي التٍَّسًييؿي كىالتٍَّيًسيري كى ًبالسٍَّبعىًة حى

اد كىمىا ييطمؽ الٌسٍبعيف ًفي اٍلعىشىرىاتً  كىالسٍَّبعيًمائىةي ًفي اٍلًمًئيفى  ًإرىادىة اٍلكىٍثرىة ًفي اآٍلحى
مىٍف تبعو" نىحى ًعيىاضه كى لىى ىىذىا جى كىالى ييرىادي اٍلعىدىدي اٍلميعىيَّفي كىاً 
(ِ). 

إذف فاالختبلؼ في القراءات كاف مكجكدا في زمف رسكؿ اهلل صمى 
اهلل عميو كسمـ كلـ ينشأ كما زعـ ببلشير بعد كفاتو كال بسبب خط المصحؼ 

لنقط كالحركات، بؿ ذلؾ راجع إلى تمقينو صمى اهلل عميو كسمـ كعدـ كجكد ا
 ألصحابو بقراءات مختمفة.

بؿ لقد اختمفت نسخ المصاحؼ التي بعث بيا عثماف بف عفاف إلى 
األمصار بحسب القراءة المشتيرة عند كؿ مصر منيا إذا لـ يكف ىناؾ كسيمة 

في مصحؼ الشامييف، لمداللة بالرسـ عمييا، كزيادة الكاك في بعض المكاضع 
ليكفى ًمفى اٍلمييىاًجًريفى  ككذلؾ زيادة مف في قكلو تعالى: }كىالسَّاًبقيكفى اأٍلىكَّ
ـٍ  ٍنوي كىأىعىدَّ لىيي كا عى رىضي ـٍ كى ٍنيي ـٍ ًبًإٍحسىافو رىًضيى المَّوي عى اًر كىالًَّذيفى اتَّبىعيكىي كىاأٍلىٍنصى

اًلدً  نَّاتو تىٍجًرم تىٍحتىيىا اأٍلىٍنيىاري خى ـي{جى يفى ًفييىا أىبىدنا ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي
(ّ). 

مف ذلؾ يتضح لنا أف القراءات كميا نزلت مف عند اهلل عمى رسكلو 

                                           
، ( أخزعٗ اٌجخبرٞ فٟ طؾ١ؾٗ، وزبة اٌخظِٛبد ثبة والَ اٌخظَٛ ثؼؼُٙ فٟ ثؼغ1)

. ِٚظٍُ فٟ طؾ١ؾٗ وزبة طالح اٌّظبفز٠ٓ ٚلظز٘ب ثبة ث١بْ أْ اٌمزآْ 2419رلُ 

 . 919ػٍٝ طجؼخ أؽزف ٚث١بْ ِؼٕبٖ، رلُ 

 .9/23( فزؼ اٌجبرٞ ثشزػ طؾ١ؼ اٌجخبرٞ، 2)
 .111ا٠٢خ  ( طٛرح اٌزٛثخ3)



  د. ِؾّذ ػجذ إٌجٟ ط١ذ ِؾّذ                 ِٛلف اٌّظزشزق ثالش١ز ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ

 ػٍٟ ػبِز د. إثزا١ُ٘ ػٍٟ          ِٓ خالي وزبثٗ )اٌمزآْ .. ٔشٌٚٗ، رذ٠ٕٚٗ، رزعّزٗ، رأص١زٖ(

 

 
 0141   م 4102والثالثون  يالثانمجلة كلية أصول الدين بأسيوط ،العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صمى اهلل عميو كسمـ، كقد أقرأ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كؿ مجمكعة مف 
الصحابة بقراءة منيا، كلما تفرقكا في األمصار أقرأ كؿ منيـ مف نزؿ مصرىـ 

رأه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ككميا قراءات صحيحة مركية بما أق
 بالطرؽ الصحيحة.

 فيذه القراءات أخذت بطريؽ السماع ال بالتشيي، كال باليكل.
 كتعدد القراءات ليس مطعنا في القرآف بؿ لو حكـ عظيمة منيا:

ببلغة القرآف كرصانة أسمكبو الذم ال يرقى إليو أفصح رجؿ  -1
 عربي في ذلؾ الكقت. 

اإلعجاز الذم أثبتو القرآف في كجو العرب الفصحاء كالبمغاء  -2
منيـ، حيث عجزكا عف مضاىاة أسمكب القرآف، فحاكلكا عمبل 
كفشمكا في النسج عمى منكالو، فكصؿ بيـ العجز إلى أنيـ لـ 

 لك بآية كاحدة مف مثمو.يستطيعكا اإلتياف ك 
اإليجاز الذم ال يخؿ بالمعنى بخبلؼ اإليجاز في أسمكب العرب  -3

 الذم يغمض المعنى كيعقد األسمكب، كيغرب عمى السامع.  
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 : َقد يٕقفّ يٍ ترمجتّ.ضابعادلبحث ان
اعترؼ ببلشير في مقدمة كتابو أف ترجمة الغرب لمقرآف كانت بدافع 

إلسبلـ عمكما، بؿ إنيا كانت مبنية أساسا عمى الرغبة في تشكييو كتشكيو ا
صكرة مشكىة مكجكدة لدييـ مسبقا عنو، كمف ثـ فمـ تكف ىذه الترجمات 
أمينة كال مكضكعية كال عممية، كما اعترؼ  بأنيـ كانكا يتصكركف اإلسبلـ 
–نفسو عمى أنو عمؿ منشؽ يدعي أنو مميـ عف اهلل بينما ىك في الكاقع 

قى تعميمو مف راىب أريكسي تخالؼ عقيدتو العقيدة قد تم -بحسب تصكرىـ
 المعتمدة لدل الكنيسة.

ىكذا كاف يتصكر الرىباف اإلسبلـ كيصكركنو لمعكاـ مف األكربييف، 
فكانكا يمعنكف في تشكييو كتقبيحو في أعينيـ خشية أف يتأثركا باإلسبلـ، 

صارل الذم كاف ينتشر بسرعة في أكساط أىؿ األدياف األخرل كبخاصة الن
منيـ، ليصدؽ فييـ قكلو تعالى: }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإفَّ كىًثيرنا ًمفى اأٍلىٍحبىاًر 

دُّكفى عىٍف سىًبيًؿ المًَّو{ يىصي  .(ُ)كىالرٍُّىبىاًف لىيىٍأكيميكفى أىٍمكىاؿى النَّاًس ًباٍلبىاًطًؿ كى
كالمعجزة كلما كاف القرآف الكريـ ىك الكتاب المقدس لدل المسمميف 

الخالدة لنبي اإلسبلـ، كمصدر العقيدة كالشريعة اإلسبلمية، بؿ كىك سر قكة 
ىذه األمة كتماسكيا، أدرككا أنو لف يتـ ليـ ما أرادكا مف التشكيو إال بالطعف 
في القرآف، لذلؾ خرجت أكؿ ترجمة لمقرآف مف دير كمكني بجنكب فرنسا سنة 

شراؼ رئيس الدير الراُُّْ ، كقد باشر ـ، بتكجيو كا  ىب بطرس المحتـر
الترجمة راىباف أحدىما إنجميزم كيدعى ركبرت كيتكنالرتيني، كاآلخر ألماني 

 كيدعى ىرماف الدالماتي.
كقد كصفت ىذه الترجمة بأنيا سيئة لمغاية، حيث لـ تمتـز باألصكؿ 
العممية لمترجمة كال بأمانة النقؿ، باإلضافة إلى ما تطفح بو مف جيؿ ظاىر 

                                           
 . 34ا٠٢خ  اٌزٛثخ طٛرح (1)
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 العربية كبعمـك القرآف كمتطمبات تفسيره. بالمغة
ثـ تكالت الترجمات األكربية األخرل لمقرآف، حتى ظير العشرات منيا 
ككميا تتفؽ في التشكيش كالتشكيو كالرغبة الجامحة في الطعف في القرآف 

 كفي اإلسبلـ.
كمف ىذا يتضح لنا قضية خطيرة ىي أف الغرب لـ يكف مكضكعيا في 

كالمسمميف، بؿ لقد ابتدأ ىذه العبلقة بالعداء كالتشكيو، كعمى عبلقتو باإلسبلـ 
ىذا األساس قامت الدعايا في أكربا في العصكر الكسطى لمحركب الصميبية 
ضد المسمميف الذيف يدنسكف قبر المسيح كيضطيدكف نصارل الشرؽ، كذلؾ 

 في الحقيقة إفؾ مبيف.
ؾ العصر عمى كعمى ىذا األساس أيضا تقـك الدعايا الغربية في ذل

تشكيو اإلسبلـ، ككصمو بأنو إرىاب، كأنو ديف ال يقبؿ اآلخر، كأنو قد انتشر 
بحد السيؼ، كأنو رجعي يعكؽ أية رغبة في التقدـ، بؿ قامت دعاياىـ تمؾ 
عمى تركيج تمؾ األفكار المضممة حتى في مجتمعاتنا اإلسبلمية كبيف 

كحقيقتو، كانتشار األمية  المسمميف، مستغميف بذلؾ جيؿ كثير منيـ باإلسبلـ
 الدينية بيف بعض األكساط مف المسمميف.

كؿ ذلؾ قد ساىـ فيو تمؾ الترجمات المضممة التي قاـ بيا القساكسة 
باألساس في العصكر الكسطى، كعمييا بنى المستشرقكف في العصر الحديث 
مكاقفيـ مف القرآف خصكصا كمف اإلسبلـ عمكما، كراحكا يبثكف افتراءاتيـ 

مى اإلسبلـ في كتبيـ، كمف جممتيا تمؾ الفرية التي ذكرىا ببلشير في ع
مقدمة كتابو التي ساقيا لمحديث عف تاريخ ترجمة القرآف الكريـ في أكربا، 
كىي التشكيؾ في مصدر القرآف الكريـ، كعزكه إلى راىب أريكسي، يدعكف 

 أنو ىك الذم تمقى منو النبي صمى اهلل عميو كسمـ القرآف.
رية سبقيـ إلييا مشركك قريش حيف قالكا ما حكاه القرآف كىي ف
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{، كرد عمييـ بقكلو في  ـٍ يىقيكليكفى ًإنَّمىا ييعىمّْميوي بىشىره ـي أىنَّيي لىقىٍد نىٍعمى عنيـ بقكلو: }كى
} ًبيّّ ميًبيفه ًميّّ كىىىذىا ًلسىافه عىرى  .(ُ)نفس اآلية: }ًلسىافي الًَّذم ييٍمًحديكفى ًإلىٍيًو أىٍعجى

قراره بيا نجده يثني عمى  كمع ظيكر ىذه الحقائؽ أماـ ببلشير كا 
ترجمة المستشرؽ األلماني نكلدكو التي تسير في نفس الخط العاـ لمترجمات 
األكربية المضممة، التي ال أرب ليا سكل التشكيو المتعمد لمقرآف، كالتي مف 

 أىـ سماتيا البعد عف األمانة كالمكضكعية.
سو يضع ترجمة لمقرآف تحذك نفس الحذك بؿ إننا نجد ببلشير نف

ف  كتسمؾ نفس المسمؾ كتسير عمى درب سابقيو في تشكيو القرآف عمدا، كا 
 تظاىر بأنو يريد الكصكؿ إلى الحقيقة.  

كقد حاكؿ ببلشير التماس العذر لؤلكربييف في ترجماتيـ المضممة 
ليـ إذا عرفنا لمقرآف الكريـ بجيميـ بالمغة العربية، كلكف ىذا العذر ال يثبت 

أنيـ كانكا يتعممكف المغة العربية كبينيـ مف يتقنيا كقد ترجمكا العديد مف 
الكتب العربية في الفمسفة كالعمـك المختمفة، إذف فاألمر لـ يكف خطأ ناتجا 
عف عدـ إلماـ بمغة القرآف، إنما كاف حقدا زعافا عميو، كرغبة متأججة في 

فكس عكاـ األكربييف كصدا عف سبيؿ الطعف فيو كالكيد لو كتشكييو في ن
 اهلل.
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        : َقد يٕقفّ يٍ تأثري انقرآٌ يف احلياة ثايٍادلبحث ان
 اإلصاليي. اإلصالييت ٔاجملتًع 

تناكؿ ببلشير في الفصؿ األخير مف كتابو مدل تأثير القرآف في 
أفرادا نفكس المسمميف كفي الحياة اإلسبلمية، كمدل عناية ىذه األمة بكتابيا 

 كجماعات صغارا ككبارا.
كقد كصؼ ببلشير تجربتو في المغرب العربي كما شاىده ىناؾ مف 
مظاىر تأثير القرآف في حياة الناس كاىتماميـ بتعميمو لصغارىـ منذ نعكمة 

 أظفارىـ.
نؾ لتشعر بالمرارة في حمؽ ببلشير كىك يحكى مدل إجبلؿ  كا 

معجز المنزؿ عمى رسكلو صمى اهلل المسمميف لكتابيـ، باعتباره كتاب اهلل ال
عميو كسمـ فيحتفكف بو غاية الحفاكة كيعتزكف بو منتيى االعتزاز، لقد كاف 
ببلشير يتمنى أف يجد مثؿ ىذا األثر الحياتي العظيـ لكتابيـ المقدس الذم 
تحكؿ إلى كسيمة الستجبلب النـك لمف يفكر منيـ أف يقرأه، ككاف يتمنى كذلؾ 

حفكة كاالعتزاز مف بني ديانتو بكتابيـ كما يفعؿ أف يجد مثؿ ىذه ال
 المسممكف.

كقد عبر ببلشير عف إعجابو كدىشتو ألكلئؾ األطفاؿ الصغار الذيف 
يستطيعكف حفظ القرآف كامبل في سف مبكرة، رغـ ضعؼ اإلمكانيات لمكاف 
التحفيظ الذم يككف عادة في مبنى قديـ أك خيمة ككأنو يعقد مقارنة غير 

ذلؾ كبيف كتابيـ الذم ال يستطيع أكابر رجاؿ الديف عندىـ أف معمنة بيف 
يقرأكا إصحاحا كامبل منو إال نظرا، أما مسألة الحفظ كاالستظيار فأبعد ما 

 تككف عف تكافر اىتماماتيـ.
كما بيف أثر تعميـ األطفاؿ منذ سف مبكرة السكر التي تشتمؿ عمى 

 أساسيات العقيدة.
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ؾ ىذه األمة كتمسكيا بدينيا ىك ىذا لقد أدرؾ ببلشير أف سر تماس
الكتاب الذم طالما تمسكت بو بقيت بمأمف مف أية مؤثرات عقدية أك فكرية 

 مناكئة أك مضممة.
فكأف ببلشير يمفت نظر الغرب إلى قضية خطيرة كىي محاكلة القضاء 
عمى مكانة ىذا الكتاب في قمكب المسمميف، كمكانة حفاظو كمعمميو في 

ي، حتى يتسنى ليـ تحقيؽ مآربيـ في غزكىا فكريا المجتمع اإلسبلم
 كالسيطرة عمييا.
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 اخلامتت
عرضت في ما سبؽ أىـ المكضكعات التي تكضح مكقؼ المستشرؽ 
الفرنسي ريجيس ببلشير في كتابو مكضكع الدراسة، كقد تبيف مف خبلؿ ىذا 
العرض، أف ببلشير سار عمى نيج مف سبقو مف المستشرقيف في محاكلة 
ف حاكؿ ىك أف يخفي ذلؾ كأف يتظاىر  الطعف في القرآف الكريـ كا 
بالمكضكعية كالحيادية كاألمانة العممية، إال أف حقيقة مكاقفو المسبقة 
كأىدافو مف الدراسة لمقرآف الكريـ، برزت بشكؿ كاضح في ىذه الدراسة، كبدا 

ؾ في تعصبو الشديد ضد القرآف، كرغبتو في إيجاد ثغرة أك مناسبة لمتشكي
 مصدره أك لغتو أك ترتيبو أك كثاقتو.

كما أف ىذه الدراسة تفضح جيمو بالمغة العربية كغمبة عجمتو عمى 
دراستو الطكيمة لؤلدب العربي التي لـ تغف عنو شيئا، كلـ ترؽ بو إلى فيـ 

دراؾ ما بيا مف إعجاز.  لغة القرآف، كا 
لعممي في إف ببلشير كأمثالو مف المستشرقيف، ال ينيجكف المنيج ا

دراساتيـ االستشراقية لمقرآف عمكما أك لمقرآف خصكصا، إنما يضعكف النتائج 
مسبقا قبؿ شركعيـ في الدراسة، ثـ يبحثكف عما يثبتكف بو ىذه النتائج التي 

 تعبر عف تعصبيـ كحقدىـ عمى اإلسبلـ ككتابو كنبيو.
ذه كقد تبيف لنا كلعمو تبيف كذلؾ لمقارئ الكريـ مف خبلؿ نقدنا لي

الدراسة التي قاـ بيا ىذا المستشرؽ ما تحتكم عميو مف أخطاء عممية 
كمنيجية أك مغالطات تعمد ىك إدراجيا ليكىـ القارئ أنو باحث أميف، كأف ما 
ذكره ىك مطاعف حقيقية، كالكاقع أنيا أكىاـ كأىكاء ال مكاف ليا إال في عقمو 

 متعصبيف.السقيـ كخيالو المريض ىك كأضرابو مف المستشرقيف ال
لقد عني ببلشير بدراسة القرآف الكريـ كما ذكرنا في الفصؿ األكؿ مف 
ىذا البحث، كترجمو، كحاكؿ أف يعبث بترتيبو أك يكظؼ دراساتو لمتشكيؾ في 
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القرآف كلكنو عجز، كذىبت محاكالتو أدراج الرياح، كتكشفت حقيقة أغراضو، 
 كفشمو الذريع في الكيد لئلسبلـ كلمقرآف.

ي اإلسبلـ متحديا ليـ، مستعصيا عمى مطاعنيـ، يريدكف كىكذا بق
الكيد لو، فيثبتكف جيميـ كضعؼ عقكليـ كسكء نكاياىـ، }ييًريديكفى أىٍف ييٍطًفئيكا 

} كفى لىٍك كىرًهى اٍلكىاًفري َـّ نيكرىهي كى يىٍأبىى المَّوي ًإالَّ أىٍف ييًت ـٍ كى نيكرى المًَّو ًبأىٍفكىاًىًي
(ُ). 

 

                                           
 .32ا٠٢خ  ( طٛرح اٌزٛثخ1)
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 -ر الكتب العممية، دآمعجـ أسماء المستشرقيف، يحيى مراد، ط/ -53
 ىػ.َُّْبيركت، 

 ىػ.َُّٖبيركت،  -معجـ متف المغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة -54
، ّمفاتيح الغيب، أبك عبد اهلل فخر الديف محمد بف عمر الرازم، ط/ -55

 ىػ.َُِْبيركت،  -دار إحياء التراث العربي
مطبكعات الشعب،  ّمفتريات عمى اإلسبلـ، أحمد محمد جماؿ، ط/ -56

 ىػ.ُّٓٗ
مناسبات اآليات كالسكر، أحمد حسف فرحات، مجمة الجامعة  -57

 .َُاإلسبلمية بالمدينة المنكرة، العدد 
مناىج المستشرقيف البحثية في دراسة القرآف الكريـ، حسف عزكزم،  -59

مجمة البحكث كالدراسات القرآنية، المدينة المنكرة: مجمع الممؾ فيد 
آف في الدراسات لطباعة المصحؼ الشريؼ، ضمف أبحاث ندكة القر 

 ىػ.ُِْٕاالستشراقية 
، ّمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، محمد عبد العظيـ الزرقاني، ط/ -59

 مطبعة عيسى البابي الحمبي.
 -مكسكعة المستشرقيف، عبد الرحمف بدكم، دار العمـ لممبلييف  -61

 ىػ.ُُّْ، ّبيركت، ط/
المؤسسة العربية لمدراسات  ّمكسكعة عمـ النفس، أسعد رزؽ، ط/ -61

 ىػ.َُْٕبيركت،  -كالنشر
، المؤسسة العربية لمدراسات ّط/ أسعد رزؽ،مكسكعة عمـ النفس،  -62

 ق.َُْٕبيركت،  -كالنشر
النبأ العظيـ نظرات جديدة في القرآف الكريـ، محمد عبد اهلل دراز، ط/  -63

 ىػ.ُِْٔدار القمـ لمنشر كالتكزيع، 
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