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 :شبه املستشرقني حول القرآن الكرمي: احملاضرة
 
 (.شبهة االنتحال)حول مصدر القرآن الكرمي  –( الصرع واإلهلام)حول الوحي (: 1)أهم الشبه  -
 .القرآن الكرمي حول ألفاظ –( التحريف)حول صحة النص القرآين  (:2)أهم الشبه  -
 .قصة الغرانيق –حول األحرف السبعة  –حول مجع القرآن الكرمي  (:3)أهم الشبه  -

 :حول ظاهرة الوحي :لشبهة األوىلا
م بدأ عداوهتم،  ملسو هيلع هللا ىلص للناس بُعث أن فمنذ تنتهي، ملسو هيلع هللا ىلص ال دمحم نبينا وعلى ديننا على واملفرتين الكذبة مزاعم إن  أبنه فاهته

 الَِّذينَ  أََتى َما َكَذِلكَ )  تعاىل قال هذا، مثل قبل من الرسل إخوانه انل فقد ،االهتامات يف ببدع هذا وليس جمنون، وأنه ساحر،
 .23 ،22/ الذارايت(  طَاُغونَ  قَ ْوم   ُهمْ  َبلْ  بِهِ  أَتَ َواَصْوا .جَمُْنون   َأوْ  َساِحر   قَاُلوا ِإالَّ  رَُّسول   مِ ن قَ ْبِلِهم ِمن

 .الدين والشرع هتبليغ هللا أنبياء: ويف الشرع. أصل الوحي يف اللغة كلها اإلعالم يف خفاء
 : ومنها ،وسلم عليه هللا صلى دمحم لنبيه تعاىل هللا هبا يوحي كان اليت الوحي طرق تعددتولقد 

 النَِّبَّ  َأنَّ  َعبَّاس   اْبنِ  حديث يف كما ومناما   املعراج، ليلة حصل كما يقظة حجاب، وراء من مباشرة تعاىل هللا تكليم. 1
:  قَالَ  ،َوَسْعَدْيكَ  َرب ِ  لَب َّْيكَ :  قُ ْلتُ  ،ُُمَمَّدُ  ايَ :  فَ َقالَ  - املنام يف:  أي - ُصورَة   َأْحَسنِ  يف  َربِ   َأََتين :  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى

 .األلباين وصححه ،( 3233)  الرتمذي رواه.. ( .أَْدرِي اَل  َرب ِ :  قُ ْلتُ  ؟ اأْلَْعَلى اْلَمَلُ  ََيَْتِصمُ  ِفيمَ 
 ُروحَ  ِإنَّ : )  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النب تعاىل،قال هللا أراد مما إليه املوَحى قلب يف هللا يقذفه ما وهو:  الرهوع يف النفث. 2

ُلوا هللاَ  فَات َُّقوا رِْزقَ َها َتْستْكِملَ  َحّتَّ  نَ ْفس   ََتُوتَ  َلنْ  أَن ه ُروعي يف نَ َفثَ  الُقُدسِ   َأن َعَلى الر ِْزقِ  اْسِتْبطَاءُ  ََيِْمَلن ُكمُ  َوالَ  الطََّلبِ  يف َوَأمجِْ
 وصححه ،أمامة أب حديث من(  3/  2)  املستدرك يف احلاكم رواه .( ِبطَاَعِتهِ  ِإالَّ  يُ َنالُ  الَ  هللاِ  ِعْندَ  َما فَِإنَّ  هللاِ  ِبَْعِصَيةِ  َتْطُلُبوهُ 
 األلباين

 ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  ِبهِ  بُِدئَ  َما أَوَّلُ : "  قالت عنها هللا رضي املؤمنني أم عائشة عن: الصادقة الرؤاي. 3
 .(3523) البخاري رواه". الصهْبحِ  فَ َلقِ  ِمْثلَ  َجاَءتْ  ِإال ُرْؤايَ  يَ َرى ال َفَكانَ  الن َّْومِ  يف  الصَّاحِلَةُ  الرهْؤايَ  اْلَوْحيِ 

 :منها صور، على أيتيه وكان السالم، عليه امللك جربيل طريق عن. 3
 َوَلَقدْ )  تعاىل قوله عن عنها هللا رضي عائشة سأل أنه مسروق عن: عليها هللا خلقه اليت احلقيقية صورته على أيتيه أن. أ

 َذِلكَ  َعنْ  َسَألَ  اأْلُمَّةِ  َهِذهِ  أَوَّلُ  َأانَ :  فَ َقاَلتْ :  13 ،13/ النجم(  ُأْخَرى نَ ْزَلة   َرآهُ  َوَلَقدْ )  وقوله 23/ التكوير(  اْلُمِبنيِ  ِِبأْلُُفقِ  َرآهُ 
َا)  فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َها ُخِلقَ  الَّيِت  ُصوَرتِهِ  َعَلى أَرَهُ  لَْ  ِجرْبِيلُ  ُهوَ  ِإَّنَّ رَ  َعَلي ْ َهِبط ا رَأَيْ ُتهُ  اْلَمرَّتَ نْيِ  َهاتَ نْيِ  َغي ْ  ِمنْ  ُمن ْ

 .( 111)  مسلم رواه .( اأْلَْرضِ  ِإىَل  السََّماءِ  بَ نْيَ  َما َخْلِقهِ  ِعَظمُ  َسادًّا السََّماءِ 
 صلى النب سأل عنه هللا رضي هشام بن احلارث أن:  عنها هللا رضي عائشة عن: اجلرس صلصلة مثل يف أيتيه أن. ب

 َصْلَصَلةِ  ِمْثلَ  أَيْتِيِن  َأْحَياان  : )  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ اْلَوْحيُ  أَيْتِيكَ  َكْيفَ  اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ :  فقال وسلم عليه هللا
هُ  َوُهوَ  اجْلََرسِ   .( 2333)  ومسلم(  2)  البخاري ، رواه( قَالَ  َما َعْنهُ  َوَعْيتُ  َوَقدْ  َعنِ   فَ يُ ْفَصمُ  َعَليَّ  َأَشده



2 
 

 الرجل بصورة وسلم عليه هللا صلى للنب َتثل وقد املشهور، جربيل حديث يف كما من الناس، رجال   له يتمثل أن. ج
 .واإلحسان واإلسالم اإلميان عن فسأله ،الغريب

 وجبينه جبهته من يسيل كان الذي ِبلعرق ذلك ويظهر ،ِبلوحي عليه التنزيل من يعاين وسلم عليه هللا صلى النب وكان
 هللا صلى عليه أشدَّها أن إال ،رجل بصورة جربيل كتشكل يسرية عليه كانت الوحي صور بعض أن إال ،الربد الشديد اليوم يف

 .اجلرس صلصلة مثل على الوحي جميء كانت وسلم عليه
 أصحابه من حوله من هبا ويشعر ويسمعها يراها ،أحوال عليه الوحي بنزول وسلم عليه هللا صلى النب مع حتصل وكانت

 : ذلك ومن ،شديدة معاانة بعضها ويف ،عنهم هللا رضي
 .الربد الشديد اليوم يف حّت ِبلَعَرق تفيضان وجبهته جبينه أن. 1

َها اّللَُّ  َرِضيَ  َعاِئَشةُ  قَاَلتْ   َعَرق ا لَيَ تَ َفصَّدُ  َجِبيَنهُ  َوِإنَّ  َعْنهُ  فَ يَ ْفِصمُ  اْلبَ ْردِ  الشَِّديدِ  اْليَ ْومِ  يف  اْلَوْحيُ  َعَلْيهِ  يَ ْنزِلُ  رَأَيْ ُتهُ  َوَلَقدْ : "  َعن ْ
 .( 2333)  ومسلم(  2)  البخاري رواه. "

 : قالت – اإلفك حديث يف – عائشة وعن
 .( 2112)  مسلم رواه .َعَلْيهِ  أُْنزِلَ  الذي اْلَقْولِ  ثَِقلِ  ِمنْ  الشَّاتِ  اْليَ ْومِ  ِف  اْلَعَرقِ  ِمنَ  اجْلَُمانِ  ِمْثلُ  ِمْنهُ  لَيَ َتَحدَّرُ  ِإنَّهُ  َحّتَّ 

ا   وسلم عليه هللا صلى وزنه يثقل أنه. 2  على اثبت بن زيد خشي وحّت ،يربك يكاد عليه يكون الذي البعري إن حّت جد 
 .وسلم عليه هللا صلى النب فخذ حتت عنه هللا رضي فخذه كانت وقد ترضَّ  أن فخذه

رَاِِنَا فَ َتْضِربُ  رَاِحَلِتهِ  َعَلى َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولِ  ِإىَل  لَُيوَحى َكانَ  ِإنْ : "  قَاَلتْ  أَن ََّها َعاِئَشةَ  َعنْ   رواه. " ِِبِ
 .األرانؤوط وصححه(  362/  31)  أمحد

 َعَليَّ  فَ ثَ ُقَلتْ  َفِخِذي َعَلى َوَفِخُذهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى َرُسولِهِ  َعَلى َوتَ َعاىَل  تَ َباَركَ  اّللَُّ  فَأَنْ َزلَ .. .: " قال اَثِبت   ْبنَ  َزْيدَ  وعن
 (. 2611)  البخاري رواه. " َفِخِذي تَ ُرضَّ  َأنَّ  ِخْفتُ  َحّتَّ 

 .الشدة تصيبه وكان. 3
 ِمنْ  َخرَجَ  َوالَ  جَمِْلَسهُ  وسلم عليه هللا صلى اّللَِّ  َرُسولُ  رَامَ  َما فَ َواّللَِّ :  قالت – اإلفك من الرباءة حديث يف – عائشة وعن

 رواه. اْلَوْحيِ  ِعْندَ  اْلبُ َرَحاءِ  ِمنَ  أَيُْخُذهُ  َكانَ  َما فََأَخَذهُ  وسلم عليه هللا صلى نَِبيِ هِ  َعَلى َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  أَنْ َزلَ  َحّتَّ  َأَحد   اْلبَ ْيتِ  أَْهلِ 
 .( 2112)  مسلم

 .َيمره  مث فيرتبَّد وسلم عليه هللا صلى وجهه يتغري وكان. 3
 رواه ." َوْجُههُ  َوتَ َربَّدَ  ِلَذِلكَ  ُكِربَ  الوحي َعَلْيهِ  أُْنزِلَ  ِإَذا وسلم عليه هللا صلى اّللَِّ  نب َكانَ : "  قَالَ  الصَّاِمتِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ 

 .( 2333)  مسلم
 صلى النَِّبه  فَِإَذا"  بقوله عليه الوحي نزول عند وسلم عليه هللا صلى النب وجه أمية بن يعلى اجلليل الصحاب وصف وقد

(  1363) البخاري رواه كما ،( آنِف ا اْلُعْمرَةِ  َعنْ  َسأََلِن  الَِّذي أَْينَ )  فَ َقالَ  َعْنهُ  ُسر ِيَ  مُثَّ  َساَعة   يَِغطه  اْلَوْجهِ  ُُمَْمره  وسلم عليه هللا
 .( 1112)  ومسلم

 .بثوب ويغطيه ،رأسه ينكس وسلم عليه هللا صلى وكان. 2
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 ُرُءوَسُهمْ  َأْصَحابُهُ  َوَنَكسَ  رَْأَسهُ  َنَكسَ  اْلَوْحىُ  َعَلْيهِ  أُْنزِلَ  ِإَذا وسلم عليه هللا صلى النَِّبه  َكانَ : "  قَالَ  الصَّاِمتِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ 
 .( 2332)  مسلم رواه.( رَْأَسهُ  َرَفعَ  َعْنهُ  أُْتِليَ  فَ َلمَّا

 سيجمع أنه وطمأنه ذلك عن هللا ِناه حّت جربيل عن ليحفظ وشدة بسرعة لسانه َير ِك وسلم عليه هللا صلى كان. 6
 .صدره يف له القرآن

 َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ :  قَالَ (  بِهِ  لِتَ ْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبهِ  حُتَر ِكْ  اَل : )  تَ َعاىَل  قَ ْولِهِ  يف  عنهما هللا رضي َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ 
َنا ِإنَّ  ِبهِ  لِتَ ْعَجلَ  ِلَساَنكَ  بِهِ  حُتَر ِكْ  اَل : )  تَ َعاىَل  اّللَُّ  فَأَنْ َزلَ  ،َشَفتَ ْيهِ  ِبهِ  َُيَر ِكُ  ممَّا وََكانَ  ،ِشدَّة   الت َّْنزِيلِ  ِمنْ  يُ َعاِلجُ  َوَسلَّمَ   َوقُ ْرآنَهُ  مَجَْعهُ  َعَلي ْ

َنا ِإنَّ  مُثَّ ) َوأَْنِصتْ  َلهُ  فَاْسَتِمعْ :  قَالَ (  قُ ْرآنَهُ  عْ فَاتَّبِ  قَ رَْأاَنهُ  فَِإَذا)  َوتَ ْقرَأَهُ  َصْدرِكَ  يف  َله مَجُْعهُ :  قَالَ (  َنا ِإنَّ  مُثَّ ( بَ َيانَهُ  َعَلي ْ  ،تَ ْقَرأَهُ  َأنْ  َعَلي ْ
 َكَما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَِّبه  قَ رَأَهُ  ِجرْبِيلُ  اْنطََلقَ  فَِإَذا ،اْسَتَمعَ  ِجرْبِيلُ  َأََتهُ  ِإَذا َذِلكَ  بَ ْعدَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َفَكانَ 

 َذِلكَ  َفَكانَ  َعَلْيهِ  فَ َيْشَتده  َوَشَفتَ ْيهِ  ِلَسانَهُ  بِهِ  َُيَر ِكُ : "  بلفظ(  331)  مسلم ورواه، ( 331)  ومسلم( 2) البخاري رواه. قَ رَأَهُ 
 ." ِمْنهُ  يُ ْعَرفُ 

 .اإلبل من الفيت وهو ،الَبكر كغطيط غطيط له ُيسمع وكان. 1
 فقال الوحي عليه أنزل وقد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قد أىن وددت: "  قال عنه هللا رضي أمية بن يعلى عن

 فنظرت ،الثوب طرف فرفع ،نعم:  قلت ؟ الوحي عليه هللا أنزل وقد وسلم عليه هللا صلى النب إىل تنظر أن أيسرك ،تعال:  عمر
 .( 1112)  ومسلم(  1115)  البخارى واهر  .الَبكر كغطيط:  قال وأحسبه ،غطيط له إليه

 :موقف املستشرقني من الوحي
 .حتديده يف وااضطراب، مث نفسي وحيحاول املستشرقون أن يطعنوا يف القرآن،  فوصفوه أبنه 

 الشخصية، أتمالته عن انتج أنه أي إلهلامه، انطباع أو وسلم عليه هللا صلى دمحم خاطر من فيض القرآن أن يعنونوهم 
 .الروحية وسبحاته الفكرية وخواطره
 أسفاره من استفاده أنه وتصوروا ووطنه، قومه وحالة والعقلية، النفسية وحالته ملسو هيلع هللا ىلص دمحم َتريخ من طهااستنب يد عون همو 
 .النفسي الوحي نبع ذلك كل من وتفكريه، وحتنثه وخلواته

 عبادة من قومه عليه كان ما بطالن الذايت بنوره أدرك قد [الفطري] اهليوالين دمحم عقل إن يقولون أِنم: ذلك وبيان
 ذلك من إنقاذهم يف تفكريه فطال والقمار، ِبلرِب األموال مجع من فيه يتنافسون كانوا ما احتقرت قد الزكية فطرته وأن األصنام،

 مسا حّت احمليط، الكون هذا من حوله فيما العميق التأمل على فعكف واملنكرات، الفواحش تلك من وتطهريهم القبيح، الشرك
 مبدع وحدانية على واألرض السموات ملكوت يف البينات اآلايت إىل الكبري عقله فاهتدى تفكريه، ُميط واتسع وجدانه
 نب هو أنه أيقن حّت وينفعل، ويتأمل يفكر ومازال النور، إىل الظلمات من وإخراجهم الناس هلداية أهال   به صار ِبا، الوجود

 .اليقظة يف الوحي يلقنه ملك له يتمثل صار حّت قوي مث املنامية، الرؤى يف االعتقاد هذا له فتجلى البشر، هلداية هللا بعثه
 :اآليت يف إمجاهلا ميكن متباينة أقوال إىل احلالة لكت يف اختلفواقد ف ،وأما اضطراهبم

 .مسعي هلامأِنا إ -1
 .عاطفية نفعاالتأو أِنا ا -2
 .ذايت تنوميأو  -3
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 .ذهنية جتربةأو  -3
 .واملنجمني الكهنة حالةأو ك -2
 .واهلسترياي الصدع حالةأو  -6
 .أحالم أضغاث أو جنون أو شعر حالةأو  -1
 

 :وعرضه الرأي هذا تبنِّ  يف املستشرقني أقوال
 ،توا ومونتغمري لوبون، وجوستاف زيهر،ت وجولد جب، امهدرمنغ: النفسي الوحيمن املستشرقني القائلني بظاهرة 

 .وغريهم
 إذن خمطئا ، ذلك ومع صادقا   يكون أن ميكن بل يقول، فيما مصيبا   يكون أن اإلنسان صدق من يلزم وال»: توا يقول

 اجلهة وتلك نفسه، جهات من جهة من صدر فالقرآن وإذن ملك، بوساطة اخلارج من أيتيه وحي القرآن أن ظنه يف خمطئ دمحم
 .«اجلماعي الالشعور

 .«...الدايانت مؤسسي كأكرب العلمية الناحية من املتهوسني فصيلة من ُممد   عده  وجيب»: لوبون جوستاف يقول
 .أفواههم من خترج كلمة كربت
 شكل يف امللتهبة محيته إليه أوجبتها اليت الصورة دمحم هبا قدَّم اليت املواعظ جاءت املكي العصر ففي»: زيهر جولد ويقول

 .«...ذايت تلقائي حاد خيايل ومهي
 النفسية واالنطباعات حراء، غار يف حتنثه أثناء وسلم عليه هللا صلى للنب النفسية احلالة يصور ذهب درمنغام واملستشرق

 ...أشدها على دمحم يعانيها اليت النفسية احلالة كانت م612 سنة كانت فلما»: قال أن إىل وأتمالته، مشاهداته تركتها اليت
 .«...عمقا   يوم كل تزداد مسرة حراء غار وحدة يف ووجد

 اخلياالت من انبعة دمحم نبوة كانت»: يقول حيث نولدكه ذلك يزعم كما العاطفية االنفعاالت بتأثري الوحي تفسري ويف
 .«الناضج العقل من النابع التفكري من أتيت أن من أكثر للحس، املباشرة واإلهلامات املنهجية
 بظاهرة فسَّرها كما عليه، تسيطر كانت اليت الطاغية االنفعالية النوِبت أتثري بسبب َترة الوحي ظاهرة( وات) فسرو 

 .املرء يعرتي الذي الطبيعي ِبلسبات وصفها واليت الذايت، التنومي
 نتيجة أدرك ما وسلم عليه هللا صلى النب منها أدرك فكرية ذهنية جتربة عن عبارة الوحي أبن أيضا (وات) و( بل) يزعمو 

 .لصفائها الليل ساعات َيتار فكان غريه، يطيقه ال جتريدي مستوى على الرتكيز على قدرته
 ما هلم َيقق ل ألنه طويال ؛ عليه يثبتوا أن يطيقوا ل رأي على أيديهم وضعوا كلما املستشرقني نوهذا خلط عجيب، إذ أ

 أو غبارا   تثري أِنا يرون اليت والتقارير الفروض بكل يدلون لذلك. آرائهم بني من يرضونه صاحل رأي إىل مطمئنني غري فهم يريدون،
 .اهلدى إىل ينالسائر  طريق يف وكا  كش تزرع

ا الناس عن فيغيب ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحما   تصيب كانت صرع حالة أبِنا الوحي ظاهرة فسروا عندما ذلك من أبعد إىل ذهبوا بل  وعمَّ
 دمحم على النازل الوحي سبب إن»: نولدكه قال حّت النائم، كغطيط غطيط له يسمع طويلة ملدة اجلبال بني ملقى ويظل حوله،

 .«الصرع داء من ينتابه كان ما هو هبا قام اليت والدعوة
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 صوت من يسمعه كان وما احلمى، يشبه مما الرسول ينتاب كان ما إن»: النب دمحم كتابه يف فيل جوستاف ويقول
 .«عصبية واضطراِبت صرع نوِبت هو وإَّنا وحيا ، ليس اجلرس كصلصلة

 .«معا   واهلسترياي ِبلصرع مصاِب   كان دمحما   إن»: وتعاليمه دمحم حياة عن سريجتر أليوس املستشرق ويقول
 دفع الشبهة

 أن زعموا املشركني ألن ِبجلنون؛ الرسول اهتامهم يف املشركني دعوى تشاكل النفسي الوحي يف هذه املستشرقني دعوى إن
إن ل يكونوا قد أخذوه عنهم، ول يغريوا إال  ،كثريا  قوهلم عن عدواتيب ل واملستشرقون رسول، أنه فيومهه له يرتاءى اجلن بعض

َبِغي هَلُْم َوَما َيْسَتِطيُعوَن َوَما ( 212)َوَما تَ نَ زََّلْت بِِه الشََّياِطنُي ﴿: التعبري، وهللا تعاىل يقول ِإن َُّهْم َعِن السَّْمِع ( 211)يَ ن ْ
 [الشعراء] ﴾.َلَمْعُزوُلونَ 
عليه  الظاهرة الوحي فأعراض وسلم؛ عليه هللا صلى دمحم نفس داخل من الوحي يكون أن انتفاء أكدت العقلية األدلة إن

 أييت بنانه، طوع لكانت كذلك األمر كان ولو ذاته، عن خارج الوحي أنو  هبا له دخل النا احلديث عنها تبني أن ليت أسلفا
 إىل فيها يكون ما أحوج معينة بظروف أحياان مير كان أنه علمحنن نو  الطريقة، هبذه يشاء وقت أي يف الوحي من جديد بشيء
 .، كحادثة اإلفك مثالأيتيه فال الوحي من شيء

 ألنه وأشكاهلا؛ وأوقاهتا أوضاعها كل يف ،(النائم حالة) كذلك ِبينت ،(النفسي الوحي: )الوحي حالة ِبينت وكما
 وليست كسبية، ليست ألِنا الدراسات هذه ملثل ختضع ال فالنبوة ِنارا ، أو ليال   راكبا   أو سائرا   أو قاعدا   أو قائما   تعرتيه كانت
 تتحقق ال ألِنا النبوة؛ مرتبة إىل يصل وال نبيا   يصبح أن ميكن ال العقلية قواه بكامل ركز مهما واإلنسان نفسي، فيضان نتيجة
هللا ﴿: تعاىل قال تعاىل، هللا من واجتباء اصطفاء إذ النبوة لصفائها الليل ساعات يف تفكري، طول أو ذهن، إجهاد نتيجة

 نفسه على خاف ملا كذلك كان ولوملسو هيلع هللا ىلص وال رجاه،  توقعه أمرا   تكن فلم[ ٥٧: احلج] ﴾يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس
 .والتهدئة التطمني منها ليجد زوجه؛ إىل فعاد مرة أول امللك رأى ملا

 يغن ساقط، فكالم غريها أو االنفعاالت الصرع أو نوِبت من يصيبه كان أبنه وسلم عليه هللا صلى عنه قالوه ما وأما
 منذ الناس، أجيال يف ويعيش دينا ، ويقيم نظاما ، وينشئ ؟دولة يبن مصروع أجمنون»: اخلطيب الكرمي عبد يقول ، نقده عن نقله
 .«؟خلل أو بنكسة يصاب أن دون اليوم إىل قام

 : منها كثرية، أمورهذا  ادعائهم فساد يبني ومما
 وسلم عليه هللا صلى عليه الصرع آاثر رأوا فلو ،غريهم من املصروعني مييزون وكانوا ،العرب عند معروفا   كان الصرع أن. 1

 .التهمة تلك وفَّروا ملا
 هللا صلى للنب أيتون كانوا – العمى مرض كان لو حّت األمراض بعموم بل – الصرع بداء بتلونيُ  كانوا الذين إن بل. 2

 عند منزلته نفسه من يعلم وهو لآلخرين ويدعو لنفسه يدعو ال فكيف ،ذاك مرضهم من يشفيهم أن هلم هللا ليدعوَ  وسلم عليه
 ؟ االستجابة مظنة دعاءه وأن رب ِه

 : السابقتني املسألتني كال على يدل ومما
 أََتتْ  السَّْوَداءُ  اْلَمْرأَةُ  َهِذهِ : قَالَ  بَ َلى،: قُ ْلتُ  اجْلَنَِّة؟ أَْهلِ  ِمنْ  اْمَرأَة   أُرِيكَ  َأاَل : َعبَّاس   اْبنُ  يل  قَالَ : قَالَ  َرَِبح   َأِب  ْبنِ  َعطَاء عن

 َدَعْوتُ  ِشْئتِ  َوِإنْ  ،اجْلَنَّةُ  َوَلكِ  َصبَ ْرتِ  ِشْئتِ  ِإنْ " :قَالَ  ،يل  اّللََّ  فَادْعُ  أََتَكشَّفُ  َوِإين ِ  ُأْصرَعُ  ِإين ِ : قَاَلتْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَِّبَّ 
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 ومسلم( 2321) البخاري رواه. هَلَا َفَدَعا أََتَكشََّف، اَل  َأنْ  اّللََّ  فَادْعُ  أََتَكشَّفُ  فَِإين ِ : قَاَلتْ  َأْصربُ،: قَاَلتْ  ،"،يُ َعاِفَيكِ  َأنْ  اّللََّ 
(2216). 

 .!؟ صادقني كانوا لو ذلك قبل املرض هذا كان فأين! فقط النبوة بوقت هذه احلالة ربطواأن م كذهب عالمات ومن. 3
 يف الوحي شدة من يعاين وسلم عليه هللا صلى النب كان فإن كذهبم؛ للناس لنبني وطرقه الوحي أنواع انكر ذ  وقد. 3

 وجميء والرؤاي الروع يف كالنفث األخرى الصور تلك عن قائلون هم فماذا اآلخر، بعضها يف كذلك ليس فاألمر الصور بعض
 .!البشر؟ من رجل بصور جربيل

وهو ما  املشهورة صوره يف عليه الوحي نزول حني وسلم عليه هللا صلى النب عليها يكون اليت األحوال ان أيضاكر وقد ذ . 2
 عليه هللا صلى النب حال يف عكسها وجدان الصرع ِبرض للمصاب عالمات فثمة ،عنه املمجوجة الساذجة التهمة تلك نفيي

 : ذلك ومن ،وسلم
 ،ِبلبُ َرحاء يصاب كان فقد ذلك عكس وسلم عليه هللا صلى النب وواقع ،الصرع أثناء جسمه يربد ِبلصرع املريض أن. أ

 !الربد الشديد اليوم يف حّت شديدا   يعرق وكان
 على وسلم عليه هللا صلى النب وواقع نفسه، ميلك وال ويتمدد األرض على ويُلقى ويتمايل يتخبط املصروع أن. ب

 أصحابه، بني أو دابته، على جالسا   أو منربه، على قائما   يكون إما وهو ،ناناجل قوي القلب، اثبت فهو ،ذلك من العكس
 من أثر أي عليه يظهر وليس يتمدد، وال األرض على يُلقى وال مشاال ، وال ميينا   مييل ال عليه الوحي نزول حني هكذا ويبقى
َها اّللَُّ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ ، هذا على شاهد خري السابقة واألدلة ِبلصرع، املصابني أولئك  ُضِربَ  بَ ْعَدَما َسْوَدةُ  َخَرَجتْ  قَاَلتْ  َعن ْ

َنا خَتَْفنْيَ  َما َواّللَِّ  أََما َسْوَدةُ  ايَ  فَ َقالَ  اخلَْطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  فَ َرآَها يَ ْعرِفُ َها َمنْ  َعَلى خَتَْفى اَل  َجِسيَمة   اْمَرأَة   وََكاَنتْ  حِلَاَجِتَها احلَِْجابُ   َعَلي ْ
 ،َعْرق   َيِدهِ  َويف  لَيَ تَ َعشَّى َوِإنَّهُ  ،بَ ْييِت  يف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َوَرُسولُ  ،رَاِجَعة   فَاْنَكَفَأتْ :  تْ قَالَ ! ؟ خَتُْرِجنيَ  َكْيفَ  فَاْنظُرِي
 َوِإنَّ  َعْنهُ  رُِفعَ  مُثَّ  ،إِلَْيهِ  اّللَُّ  فََأْوَحى قَاَلتْ ! ؟ وََكَذا َكَذا ُعَمرُ  يل  فَ َقالَ  َحاَجيِت  لِبَ ْعضِ  َخَرْجتُ  ِإين ِ  اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ :  فَ َقاَلتْ  َفَدَخَلتْ 

 .( 2112)  ومسلم(  3211)  البخاري رواه ."حِلَاَجِتُكنَّ  خَتُْرْجنَ  َأنْ  َلُكنَّ  أُِذنَ  َقدْ  ِإنَّهُ ":  فَ َقالَ  ،َوَضَعهُ  َما َيِدهِ  يف  اْلَعْرقَ 
 صلوات يده من أيضا الَعْرق يسقط ول جالس أنه بدليل ،ِبلكلية إحساسه عنه يغيِ ب الوحي يكن ل أنه على هذا فدلَّ 

 .عليه دائما   وسالمه هللا
 ِبا أييت فهو ،ذلك من العكس على وسلم عليه هللا صلى النب وواقع ،صرعه أثناء معه حصل ما يذكر ال املصروع. ج

 بن يعلى حديث يف كما ،العمرة يف اجلبَّة صاحب عن سأل كما سببه،نزل الوحي ب الذي عن ويسأل ،وجه أمت على يسمعه
 .املواضع من وغريه ،أمية

 اجلليلة ِبحلَكم أييت كان وسلم عليه هللا صلى والنب ،صرعه أثناء له معىن ال الذي والكالم ِبهلذاين أييت املصروع. د
 .!؟ ذاك من هذا فأين ،العظيمة واألحكام احلسنة واملواعظ
 على وسلم عليه هللا صلى النب وواقع ،وأل تعب من عاانه ما لشدة ،راحة فرتة إىل صرعه نوبة بعد َيتاج واملصروع. ه 
 .فكره وعظمة بدنه قوة يف قبل من عليه كان الذي حاله على ويكون ،عنه يسرَّى الوحي مهمة انتهاء فبعد ،ذلك من العكس

كما يف حديث عائشة  ،ذلك خبالف وسلم عليه هللا صلى النب وواقع ،يده يف عليه قابضا   يكون ما يسقط واملصروع. و
 .يف حديثها عن سودة
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 ،املرض بذلك إصابتهم بسبب االنتحار حاولوا أو انتحروا وكثريون بل ،عليها ويتأسف حاله على َيزن واملصروع. ز
 من هذا فأين" !  شديدا   حزان   حزن"  لفرتة الوحي عنه انقطع ملا فإنه ،هذا من العكس على وسلم عليه هللا صلى النب وواقع
 .!؟ ذاك

 يصيح ِبلصرع واملصاب ،ِبحلمرة يتغري كان أنه وسلم عليه هللا صلى النب وواقع وجهه، يصفر ِبلصرع واملصاب. ح
 عليه هللا صلى واقعه هذا وليس ،املصروع على يُغمى ما وكثريا   ،وسلم عليه هللا صلى النب واقع هذا وليس ،عالية صيحات

 ،وسلم عليه هللا صلى النب واقع يف هذا من شيء يكن ول ،انر من بدنه تقريب أو ِبرحها نفسه املصروع ويؤذي ،وسلم
 املصابني على الصرع آاثر يف يُذكر ما وكل ،وسلم عليه هللا صلى النب واقع هذا وليس ،ِبلدم لعابه وميتزج لسانه يعض واملصروع

 .منه يسريا   شيئا   وال وسلم عليه هللا صلى دمحم نبينا عند جتده ال به
 .يصفون مما هلم والويل ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على وافرتاؤهم كذهبم بذلك فتبني
 .(66، 62 ص)األشقر سليمان عمر الدكتور الشيخ لفضيلة ،" والرساالت الرسل: "  ينظر

 أن بعد حّت ذلك على األمر وبقي ،أغراضهم على وسلم عليه هللا صلى النب أيَتنون جاهليتهم يف املشركون كان. 6
 أهله أيَتنه مث املرض بذلك مصاِب   يكون أن أفيمكن ،املدينة إىل يهاجر أن قبل إبرجاعها أوصى وقد ،اإلسالم إىل دعاهم
 معه آخر شأن للكفار لكان صحيحا   عليه افرتوه ما كان ولو ،الكذبة املستشرقني هؤالء من به أعلم إِنم! ؟ وجريانه وأقرِبؤه

 .عليها ائتمنوه اليت أبغراضهم َيتص فيما
 ويصلح ،امللوك ويراسل ،الكفار وَيارب ،اجليوش ويقود ،كاملة أمة – حاشاه – ِبلصرع املصاب هذا يقود وكيف. 1

 !؟ الناس بني
 :أقوال املستشرقني يف نفي هذه الظاهرة عن القرآن ونبيه ملسو هيلع هللا ىلص

، واحلالة احلقيقية اليت كان هو ذلك االضطراب الذي عرضف ،املستشرقني من املدعني ألولئك مضادة شهادات بذكر وخنتم
يف أنه جاء ِبلقرآن من وحي نفسه، حّت  هميعيشها النب ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة وما كان يتمتع به من صدق وأمانة ليؤكد بطالن مزاعم

 .للمستشرقني أنفسهم
إن دمحما  بال التباس وال نكران كان من النبيني والصديقني، وهو رسول هللا القادر على كل »: لوازونيقول املستشرق 

 .«...شيء
كان دمحم نبيا  صادقا  كما كان أنبياء بن »: ويقول املستشرق إداورد مونتيه صاحب الفكر املستقل متحداي  بن جنسه

إليه، وكانت العقيدة الدينية وفكرة وجود األلوهية متمكنتني فيه كما كانتا إسرائيل يف القدمي، كان مثلهم يؤتى رؤاي ويوحى 
 .«....متمكنتني يف أولئك األنبياء أسالفه

ويف نفي هتمة االنفعال العاطفي، والنوِبت، والتنومي الذايت وحالة الصرع واهلسترياي عنه، يقول املستشرق الفرنسي 
لقد أراد بعضهم أن يرى يف دمحما رجال  مصاِب  ِبرض »: ويقول ماكس. «تدال يف مزاجهإن دمحما  كان على َتام االع»: ماسينيون

عصب، ولكن َتريخ حياته من أوله إىل آخره ليس فيه شيء يدل على هذا، كما أن ما جاء به فيما بعد من أمور التشريع 
 .«واإلدارة يناقض هذا القول

 .«تربئة دمحم من الكذب واملرضوغاية مانقدر أن جنزم به هو »: ويقول بالتونوف
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لقد أصبح من أكرب العار على أي فرد متمدين من أبناء هذا العصر أن : "توماس كارليلقال الكاتب واملؤرخ اإلجنليزي و 
مثل هذه األقوال السخيفة ؛ وآن لنا أن حنارب ما يشاع من ، وأن دمحما َخدَّاع ُمَزوِ ريصغي إىل ما يظن من أن دين اإلسالم كذب

، لنحو مائيت ( [م1111)تويف كارليل ] ؛ فإن الرسالة اليت أداها ذلك الرسول ما زالت السراج املنري مدة اثن عشر قران املخجلة
؛ أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة اليت عاش هبا ومات عليها هذه املاليني ، خلقهم هللا الذي خلقنامليون من الناس أمثالنا

يروجان عند  ، ولو كان الكذب والغشال أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداأما أان ف! ؟صار أكذوبة وخدعةئتة احلصر واإلحمن الفا
وما احلياة إال سخف وعبث ، فما الناس إال بُ ْله  وجمانني: ان منهم مثل ذلك التصديق والقبول، ويصادفخلق هللا هذا الرواج

وبعد؛ فعلى  !!أسوأ مثل هذا الزعم، وما أضعف أهله، وأحقهم ِبلراثء واملرمحةفواأسفاه؛ ما  !!وأضلولة، كان األوىل هبا أال ختلق
ئا ألبتة من أقوال أولئك السفهاء؛ فإِنا نتائج جيل كفر، وعصر يصدق شيال من أراد أن يبلغ منزلة  ما يف علوم الكائنات أن 

قط رأاي أكفر ، ولعل العال ل ير حياة األبدانجحود وإحلاد؛ وهي دليل على خبث القلوب، وفساد الضمائر، وموت األرواح يف 
 .عيترمجة دمحم السبا( 22-32)األبطال .!!"من هذا وال أألم

وقد  ،ول يكن احمليطون ِبلنب يف هذه األوقات يرون جربيل أو يسمعونه: ول ديورانتويقول الكاتب واملؤرخ األمريكي 
وتلك حال   ، بعض األحيان صوت وصفه أبنه يشبه صلصلة اجلرسيكون ارجتافه انشئا  من نوِبت صرع فقد كان يصحبه يف

ولكننا ال نسمع أنه عض يف خالهلا لسانه، أو حدث ارختاء يف عضالته كما َيدث عادة يف  ،كثريا  ما حتدث مع هذه النوِبت
نراه على العكس يزداد  بل، لعقل اليت يؤدي إليها الصرع عادةوليس يف َتريخ ُممَّد ما يدل على احنطاط قوة ا، نوِبت الصرع

، حّت بلغ الستني من ِبجلسم والروح والزعامة، كلما تقدمت به السن، وقوة ذهنه صفاء، ويزداد قدرة على التفكري، وثقة ِبلنفس
 يل فإنه اللوقصارى القول أان ال جند دليال  قاطعا  على أن ما كان َيدث للنب كان من قبيل الصرع، ومهما يكن ذلك الد، العمر

 .ية العامة للكتابط اهليئة املصر (  13/26) قصة احلضارة  .يقنع أي مسلم مستمسك بدينه
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 :حول مصدر القرآن الكرمي: الثانيةالشبهة 
 

وليس  -سبحانه وتعاىل–لقد حسم القرآن الكرمي يف كثري من آايته قضية مصدره، وأنه بلفظه ومعناه وحي من عند هللا 
هللا ال إله إال هو احلي القيوم نزل عليه ﴿: قال تعاىل التلقي الواضح، والبالغ األمني، والبيان الشايف، :فيه إال -ملسو هيلع هللا ىلص-للنب 

، وقال [3 -2آل عمران ] ﴾الكتاب ِبحلق مصدقا ملا بني يديه وأنزل التوراة واإلجنيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان
تنزيل الكتاب من هللا ﴿، وقال سبحانه [122النساء ] ﴾ِبحلق لتحكم بني الناس ِبا أراك هللاإان أنزلنا إليك الكتاب ﴿: سبحانه

طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إال ﴿، [2-1الزمر ] ﴾العزيز احلكيم إان أنزلنا إليك الكتاب ِبحلق فاعبد هللا خملصا له الدين
 [.3-1طه ] ﴾تذكرة ملن َيشى تنزيال ممن خلق األرض والسماوات العلى

فإن طوائف املكذبني من الكفار الوثنيني ومن على شاكلتهم من جهة، وأهل الكتاب من اليهود : وعلى الرغم من ذلك
والنصارى من جهة أخرى قد وقفت من القرآن ونب اإلسالم موقف العداء الذي اختذ التكذيب واجلحود واملكابرة وسائل للصد 

ا َوزُ وَ  ﴿: قال تعاىل. عن دين اإلسالم ( 3)ور ا قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِإْفك  افْ تَ رَاُه َوأََعانَُه َعَلْيِه قَ ْوم  َآَخُروَن فَ َقْد َجاُءوا ظُْلم 
ْعَلُم السِ رَّ يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإنَُّه َكاَن َغُفور ا ُقْل أَنْ زََلُه الَِّذي ي َ ( 2)َوقَاُلوا َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي اْكتَ تَ بَ َها َفِهَي َُتَْلى َعَلْيِه بُْكرَة  َوَأِصيال  

َلى َعَلْيِهْم َآاَيتُ َنا بَ يِ َنات  قَاُلوا َما َهَذا ِإالَّ َرُجل  يُرِيُد َأْن َيُصدَُّكْم َعمَّا َكاَن يَ ْعبُ  ﴿، [الفرقان] ﴾(6)َرِحيم ا  ُد َآَِبؤُُكْم َوقَاُلوا َما َوِإَذا تُ ت ْ
 .[سبأ] ﴾(33)ِإالَّ ِإْفك  ُمْفتَ ر ى َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِْلَحقِ  َلمَّا َجاَءُهْم ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحر  ُمِبني   َهَذا

شركني، إال أن أولئك أشد جرما هذا وال َيتلف موقف أهل الكتاب الذين عرفوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة عن موقف امل
َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيق ا  ﴿: كانوا برسول هللا أعرف، وعلى حقيقته أوقف، قال تعاىل  إذ الَِّذيَن َآتَ ي ْ

ُهْم لََيْكُتُموَن احلَْقَّ َوُهْم يَ ْعَلُموَن  ب أِنم ملا رأوه من ب، والس[البقرة] ﴾(131)ُمْمرَتِيَن احلَْقه ِمْن َربِ َك َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن الْ ( 136)ِمن ْ
َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاب  ِمْن ِعْنِد اّللَِّ ُمَصدِ ق  ِلَما َمَعُهْم  ﴿: غريهم أبغضوه وأنكروه حسدا أن ل تكن فيهم النبوة، ولذلك قال تعاىل

بِْئَسَما اْشتَ َرْوا بِِه ( 15)فَ َلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا بِِه فَ َلْعَنُة اّللَِّ َعَلى اْلَكاِفرِيَن  وََكانُوا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا
ا بَِغَضب  َعَلى َغَضب  َولِْلَكاِفرِيَن اِدِه فَ َباُءو أَنْ ُفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا ِبَا أَنْ َزَل اّللَُّ بَ ْغي ا َأْن يُ نَ ز َِل اّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعبَ 

 َويَ ُقوُلونَ  َوالطَّاُغوتِ  ِِبجْلِْبتِ  يُ ْؤِمُنونَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  َنِصيب ا أُوتُوا الَِّذينَ  ِإىَل  تَ رَ  أَلَْ  ﴿: ، وقال سبحانه[البقرة] ﴾(52)َعَذاب  ُمِهني  
 هَلُمْ  أَمْ ( 22) َنِصري ا َلهُ  جتَِدَ  فَ َلنْ  اّللَُّ  يَ ْلَعنِ  َوَمنْ  اّللَُّ  َلَعنَ ُهمُ  الَِّذينَ  أُوَلِئكَ ( 21) َسِبيال   ُنواَآمَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َأْهَدى َهُؤاَلءِ  َكَفُروا لِلَِّذينَ 

َنا فَ َقدْ  َفْضِلهِ  ِمنْ  اّللَُّ  َآََتُهمُ  َما َعَلى النَّاسَ  ََيُْسُدونَ  أَمْ ( 23) نَِقري ا النَّاسَ  يُ ْؤتُونَ  اَل  فَِإذ ا اْلُمْلكِ  ِمنَ  َنِصيب    اْلِكَتابَ  ِإبْ رَاِهيمَ  َآلَ  َآتَ ي ْ
َناُهمْ  َواحلِْْكَمةَ  ا َوَآتَ ي ْ ا ُمْلك  ُهمْ ( 23) َعِظيم  ُهمْ  ِبهِ  َآَمنَ  َمنْ  َفِمن ْ  [.النساء] ﴾(22) َسِعري ا ِِبََهنَّمَ  وََكَفى َعْنهُ  َصدَّ  َمنْ  َوِمن ْ

 :مصدر القرآن يف رأي املستشرقني
 نفسه -ملسو هيلع هللا ىلص-أن مصدر القرآن الكرمي النيب دعوى: أولا 

يتظاهر املستشرقون ِبلتجرد يف البحث العلمي عندما يشككون يف القرآن، وينطلقون من هذه القاعدة، وهدفهم إنكار 
 .هأو انتحله عن غري  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن يكون القرآن وحيا  إهليا، وإثبات أنه كالم بشري، أنشأه دمحم 

لقد جعل املستشرقون هذا األمر ُمور حبثهم، ولقد بلغ من تنكرهم لقواعد البحث العلمي يف هذا اجملال أِنم ل جيعلوا ما 
أن واحدا   ذلك يؤكد، يهدفون إىل تقريره فرضية علمية يعملون على إثباهتا، ولكنهم جعلوه أمرا  واقعا  يلتمسون له التعليل والتفسري
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املستشرقني يف دراستهم لإلسالم وعلومه، وهو دائرة املعارف اإلسالمية عند مادة القرآن الكرمي انطلق يف نفي من أهم أعمال 
 .الصبغة اإلهلية عن القرآن من تلك احلقيقة

حبيث ال ميكننا فهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-ارتبط القرآن الكرمي بنبوة دمحم (: "نوالقرآ -ملسو هيلع هللا ىلص- دمحم): حتت عنوان( القرآن)يقول ُمرر مادة 
صلى هللا -هو املتحدث، وأن دمحما   -سبحانه وتعاىل–أي منهما دون فهم اآلخر، ونظرة املسلمني السنة ال تعدو أن يكون هللا 

النظر عن املتكلم  بصرف -ملسو هيلع هللا ىلص-إىل دمحم( الوحي)هو املتلقي، وأن جربيل هو الوسيط املوكل به توصيل كالم هللا  -عليه وسلم
إذ ال توجد ، لكن حتليل النص القرآين يظهر لنا أن املسألة أكثر تعقيدا  من ذلك( -ملسو هيلع هللا ىلص-دمحم)املتلقي، أو املخاطب ( جربيل)

ض اآلايت إشارة قط إىل مصدر الوحي أو صيغة املتكلم يف السور واآلايت اليت يظهر أِنا أقدم ما نزل من القرآن الكرمي، ففي بع
من سورة  12إىل  1، انظر على سبيل املثال اآلايت من -سبحانه وتعاىل-ليست هناك أدىن إشارة إىل أن هناك رسالة من هللا

يف بعض األحيان يكتب بنفسه ما يوحى  -ملسو هيلع هللا ىلص-ومن غري املستبعد أن يكون دمحم .. .وكذلك القارعة والتكاثر والعصر الضحى
كان له كتبة خاصة يف املرحلة املدنية يكتبون ما   -ملسو هيلع هللا ىلص-لكن بشكل عام فمن املفهوم أن الرسول .. .آن الكرمي،عليه من القر 

اقتضى األمر بعض املراجعات والتغيريات كما يفهم  -ملسو هيلع هللا ىلص-وعند جتميع النص القرآين يف عهد الرسول.. .ميليه عليهم من الوحي
َها أَْو ِمْثِلَها أَلَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اّللََّ  ﴿ من سورة البقرة 126القرآين ذاته، ففي اآلية من النص  َما نَ ْنَسْخ ِمْن َآيَة  أَْو نُ ْنِسَها ََنِْت خِبَرْي  ِمن ْ

 ﴾(126)َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِدير  
دة االستشراقية يف ِناية األمر جتزم أبن القرآن املتتبع ملوقف مجوع املستشرقني من القرآن الكرمي جيد أن ُمصلة العقيإن 

 .لنفسية، ويعكس الصراع والتطور النفسي لها وأنه ميثل مثرة معاانة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص من كالم دمحمالكرمي 
ق املسلمون على أن إذا اتف(: " 312ميزان احلق ص): يف كتابه( سنكلري تسدل)ل املستشرق اإلجنليزي الدكتور و قي

 .ه.ا "إنه أماله عليه جربائيل لكانت حجتهم أقوى: القرآن من أتليف دمحم، وكتب ِبلوحي؟؟ وليس كما يقولون
ومما ال شك فيه، وال ينبغي أن َيتلف (: "116مقالة يف اإلسالم ص ): يف كتابه( جورج سيل)وقال املستشرق اإلجنليزي 

احلقيقة مصنف القرآن وأول واضعيه، وإن كان ال يبعد أن غريه أعانه عليه كما اهتمته العرب، لكنهم فيه اثنان أن دمحما  هو يف 
ألن  لشدة اختالفهم يف تعيني األشخاص الذين زعموا أِنم كانوا يعينونه، َوَهْت حجتهم، وعجزوا عن إثبات دعواهم، ولعل ذلك

 ه.ا."يرتك سبيال  لكشف األمركان أشد احتياطا  من أن   دمحما  ملسو هيلع هللا ىلص
قال بعض العرب كما ذكره الزخمشري : "(جورج سيل)مقالة يف اإلسالم يف تعليقه على قول )وقال صاحب ذيل 

بل أعانه اثنان من املوايل : كاتبا ، وقال اآلخرون منهم وىل عامر بن احلضرمي وكان قارائأعانه عليه جرب الرومي م.. .والبيضاوي
 .ه.ا."ِبكة، وكان هلما حظ من القراءة فكان دمحم إذا مر هبما وقف، واستمع ما يقرآن ووعاه يعمالن السيوف
َيس به ربز يف القرآن شأن القدرة اإلهلية َترة، وشأن العدل اإلهلي َترة أخرى، وذلك حبسب ما كان ويُ ": وزنوقال فال

ِبا يف ذلك من تناقض؛ ألنه ل يكن فيلسوفا ، وال واضعا  ملذهب  ملسو هيلع هللا ىلصدون مراعاة للتوازن بني الطرفني، وال يشعر دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص النب
 ."نظري يف العقائد

 :الرد على هذه الدعوى
ما يتعلق ِبا قبل أن َنخذ يف نقض هذه الدعوى نود أن نبني مدى استهانة أدعيائها ِبلبحث العلمي ومنهجه خاصة في

 :مما نقله عن الزخمشري من قوله (ذيل مقالة يف اإلسالم): قاله صاحب
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دَّعون أبن دمحما   "..قال بعض العرب"
ُ
-إىل آخره، فقد تعمد الكاتب برت كالم الزخمشري لإليهام ِبوافقته على ما قاله امل

 .تعلم القرآن من غريه -ملسو هيلع هللا ىلص
َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَن َُّهْم ﴿: غالما  كان حلويطب بن عبدالعزى عند تفسري قول هللا تعاىل: أرادوا ِبلبشر": نص كالم الزخمشريو 

َا يُ َعلِ ُمُه َبَشر  ِلَساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَسان  َعَرِبٌّ ُمِبني    قد أسلم وحسن إسالمه،[ ٣٠١: النحل] ﴾يَ ُقوُلوَن ِإَّنَّ
جرب، : )عبدان: رمي، وقيلغالم رومي كان لعامر بن احلض( جرب)هو : وكان صاحب كتب، وقيل( يعيش)أو ( عائش)امسه 

إذا مر وقف عليهما يسمع ما يقرآن،  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاان يصنعان السيوف ِبكة، ويقرآن التوراة واإلجنيل، فكان رسول هللا   (ويسار
 ."بل هو يعلمن: مها، فقاليعلمانه، فقيل ألحد: فقالوا

 :إىل نقض هذه الدعوى: واآلن
إن دعوى املستشرقني تلك دعوى كاذبة، وِبطل مفضوح، ال يقبله عقل، وال يؤيده نقل، وال يقره واقع، ملا : بداية نقول

 :يلي
وا وختبطت آراؤهم فيه، وملا ترددوا بني ملا حار العرب يف أمره، وملا اختلف -ملسو هيلع هللا ىلص-لو كان القرآن الكرمي من كالم دمحم .أ

عوا أمرهم على أنه من كالم واهتامه بكونه أساطري األولني َترة أخرى، بل كانوا أمج ،كما فعل الوليد بن املغرية َترة الثناء عليه
وَترة على كيفية إنزاله منجما ، وَترة على  أن اعرتاضهم انصب َترة على القرآن، وجدانملسو هيلع هللا ىلص وتعاملوا معه على ذلك، وَلِكنا  النب

 .من أنزل عليه
ملسو هيلع هللا ىلص ملا عجز العرب عن معارضته، وفيهم الفصحاء والبلغاء مع أنه حتداهم أن أيتوا  لو كان القرآن من إنشاء النب .ب

 .معارضته وتكذيبهِبثله، أو بسورة من مثله، وقذف يف وجوههم بقوة هبذا التحدي فعجزوا رغم حرصهم على 
للزم أن يكون قبل البعثة قارائ  كاتبا ، ليس ذلك فحسب، ولكن عاملا  بكل قضااي  ن كالم دمحم ملسو هيلع هللا ىلصلو كان القرآن م .ج

ل  االعتقاد، والتشريع، واألخالق، واملعامالت، وأن يكون على معرفة بقصص السابقني ِبلدقة املتناهية اليت: املنهج القرآين يف
ُلو ِمْن قَ ْبِلِه ِمْن ِكَتاب  َواَل خَتُطهُه بَِيِميِنَك ِإذ ا اَلْرََتَب اْلُمْبِطُلونَ ﴿ :يستطع األعداء إجياد ثغرة فيها، وهللا تعاىل يقول  ﴾َوَما ُكْنَت تَ ت ْ

 .والواقع التارَيي ينطق بذلك[  ٨٤: العنكبوت]
أن هذا القرآن لو كان من كالم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حلرص على إثباته فصل الكالم الذي يقطع قول كل مدع يف هذا الباب و . د

 .لنفسه، وملا تربأ من كونه قائله، بل كان يرى يف نسبته إليه عزا وشرفا ، وطريقا  للسيادة إن كان يرومها
يقضي ِبلعدل الكتفى  احلق إن هذه القضية لو وجدت قاضيا   : "عبد هللا دراز يف كتابه النبأ العظيمدمحم يقول الشيخ 

بسماع هذه الشهادة اليت جاءت بلسان صاحبها على نفسه، ول يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل، وذلك 
أِنا ليست من جنس الدعاوى فتحتاج إىل بينة، وإَّنا هي من نوع اإلقرار الذي يؤخذ به صاحبه، وال يتوقف صديق وال عدو يف 

 -الذي يدعي لنفسه حق الزعامة، ويتحدى الناس ِبألعاجيب واملعجزات لتأييد تلك الزعامة-لحة للعاقل قبوله منه، فأي مص
أن ينسب بضاعته لغريه، وينسلخ منها انسالخا ؟ على حني أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد هبا رفعة وفخامة شأن، ولو 

 .انتحلها ما وجد من البشر أحدا  يعارضه ويزعمها لنفسه
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لذي نعرفه أن كثريا  من األدِبء يسطون على آاثر غريهم فيسرقوِنا، أو يسرقون منها ما خف محله وغلت قيمته وأُِمَنت ا
هتمته، حّت إن منهم من ينبش قبور املوتى، ويلبس من أكفاِنم وَيرج على قومه يف زينة من تلك األثواب املستعارة، أما أن أحدا  

 "..وأغلى ما جتود به قرَيته، فهذا ما ل يلده الدهر بعدينسب لغريه أنفَس آاثِر عقله 
قد رأى أن يف نسبته القرآن إىل الوحي اإلهلي ما يعينه على استصالح الناس ِبستيجاب طاعته "فإن قيل إن النب ملسو هيلع هللا ىلص 

 ".له لو نسبه لنفسه عليهم، ونفاذ أمره فيهم؛ ألن تلك النسبة جتعل لقول ه من احلرمة والتعظيم ما ال يكون
أما أنه فاسد يف ذاته؛ فلن صاحب هذا القرآن قد .. .هذا قياس فاسد يف ذاته، فاسد يف أساسه : "يقول الشيخ دراز

صدر عنه الكالم املنسوب إىل نفسه، والكالم املنسوب إىل هللا تعاىل، فلم تكن نسبته ما نسبه إىل نفسه بناقصة من لزوم طاعته 
نسبة ما نسبه إىل ربه زائدة فيها شيئا ، بل استوجب على الناس طاعته فيهما على السواء، فكانت حرمتهما يف شيئا ، وال 

النفوس على سواء، وكانت طاعته من طاعة هللا، ومعصيته من معصية هللا، فهال جعل كل أقواله من كالم هللا تعاىل لو كان األمر  
 "..كما يهجس به ذلك الوهم

القرآن جيد أنه ادعاء  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  هممن ادعاء تعليم بعض( ذيل مقالة اإلسالم)يف بقية تعليق صاحب  على أن املتأمل
الذين ُنِسب إليهم ذلك هم من املوايل أصحاب احلرف الدنيا، الذين ال على فرض صحته، ف أشد سقوطا  وبطالان  من سابقه

قمة الفصاحة اليت  هَ لْ عن عجمتهم اليت هي ِبنأى عن العربية يف كالمها العادي، ب َ  عالقة هلم بفكر أو علم أو ثقافة، فضال  
إما أِنم : ِبعزل عن اجملال كلية، ولو افرتضناه جدال ، لكان هلم أحد مسلكني -واألمر كذلك-جاءت هبا لغة القرآن الكرمي، فهم 

النبوة دوِنم كانوا يد عوِنا هم، ولن يستطيع أن مينعهم من  كانوا يصنعون ذلك ألنفسهم، فبدال  من أن يعل موا من يذهب بشرف
بل ل يرد هلم أي ذكر يف  ذلك، وإما أِنم كانوا يعلنون أِنم أساتذة هذا النب الذين علموه، ول َُيدِ ث التاريخ أبي من األمرين،

 .، أو أعانه قوم آخرونتلقى القرآن عن غريه د أن دمحما  ملسو هيلع هللا ىلصفأي منطق يستقيم يف عقل عاقل أن يزعم بعد ذلك أحالتاريخ، 
 :دعوى أن مصدر القرآن الكرمي البيئة اجلاهلية الوثنية، ونقض هذه الدعوى: اثنياا 

يطلب زعامة  كان   ملسو هيلع هللا ىلص اعتقادهم أن الرسول :األساس الذي بىن عليه املستشرقون موقفهم يف هذه الدعوى وما قبلها هو
 .سياسية، وسيادة دنيوية وجد يف نفسه مقوماهتا، وأن ظروف النشأة يف مكة كانت مواتية لذلك

أن مكة كانت فيها حياة زاخرة ِبلتجارة والسياسة والدين، وأنه وجدت فيها زعامة وزعماء، وأنه "(: جب)يرى املستشرق 
 انطبعت يف نفسه كل هذه اجلوانب، وكان على وعي َتم هبا، وترى آاثرها يف ملسو هيلع هللا ىلص جد ظلم اجتماعي بني سكاِنا، وأن الرسولوُ 

 .".يف قرآنه ويف كفاحه إىل أن ماتو حياته 
ثورة الرسول النفسية ل تربز يف صورة إصالح اجتماعي، ول يقم هبا على أنه مصلح للحياة "كذلك أن ( جب)ويرى 

دينية، ويف صورة أنه رسول؛ وذلك ألنه أراد أن يستغل قيم املقدسات الدينية ِبكة يف املكية االجتماعية، وإَّنا برزت يف صورة 
ومعارضة املكيني إايه لذلك كانت معارضة يف الزعامة السياسية، وخشية على ازدهارهم االقتصادي ! الزعامة، والرواج االقتصادي

وإال فالقرآن نفسه يدل على أن فكرة الوحدانية ! واإلميان من أن يضعف لو قبلوا دعوته، ول تكن معارضتهم إايه بسبب العقيدة
 .".كانت معروفة يف غرب اجلزيرة العربية وهي الفكرة األساسية يف اإلسالم
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للحركة الدينية اليت كانت سائدة يف اجلزيرة العربية،  ِبمهذلقد حاول املستشرقون أن جيعلوا من رسالة اإلسالم امتدادا  
يف نظرهم قبل اإلسالم كانت تتوفر فيه كل مقومات احلياة الدينية اليت جاءت هبا رسالة اإلسالم من  ذلك أن جمتمع العرب
 .اعتقاد وتشريع وأخالق

ففي جمال االعتقاد زعم هؤالء أن العرب عرفوا التوحيد، ودانوا به، ول يشركوا يف عبادة هللا، ويف جمال العبادات زعموا أن 
وَيجهون ويعتمرون، ويف جمال األخالق زعموا أِنم اتصفوا ِبلعفة والشجاعة، والكرم وإغاثة امللهوف، وذلك العرب كانوا يصلهون، 

وهو أحد املكيني ال يعدو أن  أن يكون القرآن نتاج هذه احلياة الراقية، وأن دمحما  ملسو هيلع هللا ىلصن هو ما جاء به اإلسالم، فاألمر ال يعدو إذ
 .م حياة اجلاهلية يف عصره، وقدمها يف كتابه الذي قال فيه إنه وحي، وإنه رسولهَ يكون زعيما  استلْ 

الذي تقوم فكرته على أن احلياة العربية اجلاهلية ال تلتمس من ( الشعر اجلاهلي)صاحب كتاب  (رينان) يكرس هذا املعىن
 .ة وشدة وعدم حتضر، وإَّنا تلتمس من القرآنأشعار العرب اجلاهليني اليت يرى أِنا منتحلة مكذوبة عليهم، ِبا َتثله من غلظ

ل يكونوا على غري دين، ول يكونوا جهاال  وال غالظا ، ول يكونوا يف عزلة سياسية "إِنم : يقول عن العرب يف تلك الفرتةف
وة وأبس، كذلك ميثلهم القرآن، وإذا كانوا أصحاب علم ودين، وأصحاب ثروة وق.. أو اقتصادية ِبلقياس إىل األمم األخرى

وأصحاب سياسة متصلة ِبلسياسة العامة، متأثرة هبا مؤثرة فيها، فما أخلقهم أن يكونوا أمة متحضرة راقية، ال أمة جاهلة 
 .".مهجية، وكيف يستطيع رجل عاقل أن يصدق أن القرآن ظهر يف أمة جاهلة مهجية

أن هذه شبهة َتفهة كأصحاهبا، إذ ال َيفى على أدىن قارئ لكتب التاريخ العرب قدميا وحديثا أن يرى احلالة  واحلق
 :الشقية اليت كان عليها العرب يف اجلاهلية

كان العرب يف اجلزيرة وما حوهلا موحدين حقا ال يشركون مع هللا آهلة أخرى؟ فهل  : في جمال التوحيد وعبادة هللا وحدهف
يستقيم هذا االدعاء وما عرفه القاصي والداين من تعدد أصنامهم اليت يعبدوِنا أفرادا  بتعدد أشخاصهم، وأمساء  بتعدد وهل 

مكة عام الفتح وهي كذلك، فجعل يطعنها بعود يف  -ملسو هيلع هللا ىلص-قبائلهم، حّت وضع حول الكعبة ستون وثالمثائة نصب، دخل النب
 .﴾هق الباطل إن الباطل كان زهوقا  جاء احلق وز ﴿: يده، ويقول

َت َواْلُعزَّى  ﴿ أمساء كبار أصنامهم -يف جمال اإلنكار عليهم  -كما ذكر القرآن  َوَمَناَة الثَّالَِثَة اأْلُْخَرى ( 15)أَفَ رَأَيْ ُتُم الالَّ
ُتُموَها أَنْ ُتْم َوَآَِبؤُُكْم َما أَنْ َزَل اّللَُّ هِبَا ِمْن ِإْن ( 22)تِْلَك ِإذ ا ِقْسَمة  ِضيَزى ( 21)أََلُكُم الذََّكُر َوَلُه اأْلُنْ َثى ( 22) ِهَي ِإالَّ َأمْسَاء  مَسَّي ْ

 [.النجم] ﴾(23)ُسْلطَان  ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَ ْهَوى اأْلَنْ ُفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرهبِ ُِم اهْلَُدى 
يدعوهم إىل   -ملسو هيلع هللا ىلص-ففيم كان استغراهبم، ونفورهم وغضبهم عندما بعث النب –ان كما يزعم رين  –إذا كان هؤالء موحدين 

ُهْم َوقَاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحر  َكذَّاب  ﴿: فقالوا منكرين –ال إله إال هللا–كلمة التوحيد  َأَجَعَل ( 3)َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذر  ِمن ْ
ا ِإنَّ َهَذا َلَشْيء  ُعَجاب  اآْلَهِلََة ِإهَل ا  ُهْم أَِن اْمُشوا َواْصربُوا َعَلى َآهِلَِتُكْم ِإنَّ َهَذا َلَشْيء  يُ رَاُد ( 2)َواِحد  ْعَنا ( 6)َواْنطََلَق اْلَمَلُ ِمن ْ َما مسَِ

 ﴾(1)ْكُر ِمْن بَ ْيِنَنا َبْل ُهْم يف َشك   ِمْن ذِْكرِي َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذاِب أَُؤْنزَِل َعَلْيِه الذ ِ ( 1)هِبََذا يف اْلِملَِّة اآْلَِخرَِة ِإْن َهَذا ِإالَّ اْخِتاَلق  
 .[صسورة ]

يف جمال العبادات يذكر القرآن الكرمي َّنطا  من تلك العبادة يف صالة املشركني اليت كانت خليطا  من التصفيق والصفري 
ُتْم ﴿ :-سبحانه وتعاىل-والضجيج واللهو، يقول هللا  َوَما َكاَن َصاَلتُ ُهْم ِعْنَد اْلبَ ْيِت ِإالَّ ُمَكاء  َوَتْصِديَة  َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكن ْ

 ، فهل تلك هي الصالة اليت شرعها اإلسالم يف خشوعها وذكرها ودعائها وجتردها هلل تعاىل؟[ ١٧: األنفال] ﴾َتْكُفُرونَ 
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تمع، وأساسه األسرة، كان النكاح يف اجلاهلية يف أكثر صوره ضروِب  من الزان ويف جمال التشريع الذي يقوم عليه بناء اجمل
 .الصريح، فجاء اإلسالم فمحا كل صوره وأبطلها ول يستبق منها إال الصورة النقية املثلى اليت شرعها هللا تعاىل لعباده

ا بَِغرْيِ ِعْلم  َوَحرَُّموا َما َرَزقَ ُهُم اّللَُّ اْفرتَاء  َقْد َخِسَر الَِّذيَن قَ تَ ُلوا أَ  ﴿ هذا إىل ما حكاه القرآن من وأد األطفال ْواَلَدُهْم َسَفه 
-15: النساء]وابتزاز املهور وإرث النساء واألقارب كرها  [ 132: األنعام] ﴾(132)َعَلى اّللَِّ َقْد َضلهوا َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن 

 [.22 – 11: الفجر]وازدراء الضعفاء  الفقراءواجلشع وإمهال [ 2: النساء]، وظلم اليتامى [21
كما يزعم املستشرقون،   ايأو دين يامنطلقها إميانأما الكرم والشجاعة والنجدة وبقية قيم املروءة العربية املشهورة، فلم يكن 

وإَّنا كانت ضروِب  من املباهاة والتفاخر؛ الستجالب الثناء وحسن السمعة والذكر، وإال فبجانبها كان الظلم والبغي والعدوان كما 
 .مر

رة نقاء التوحيد، وسالمة العبادة، وعدالة التشريع، وطها: كانت تلك حياهتم يف جماالهتا املذكورة، فجاء القرآن فدعا إىل
 .األخالق

العقيدة والتشريع واألخالق؟ فهل َُيرج احلنظل شهدا ، أو : إن البيئة الوثنية كانت مصدرا  للقرآن يف: أفبعد هذا كله يقال
 !تنبت اجَلالِمُد مثرا ؟

 .هي مصدر القرآن الكرمي اجلاهلية أشعار دعوى أن: اثلثا
 

لتشابه املوجود بني مقاطع من الشعر اجلاهلي وبعض أن القرآن مأخوذ من أشعار اجلاهلية، ل أيضا يزعم املستشرقون
وخاصة أن بعض اآلايت توافقت مع مقاطع من شعر أمية بن أب الصلت  .ووضعها يف القرآن ملسو هيلع هللا ىلص اآلايت واليت استقاها دمحم

 .وامرؤ القيس
 :امرئ القيسويذكرون من ذلك على سبيل املثال قول 

 ونفر قلب صاد غزال   عن  القمر وانشقَّ  الساعةُ  دنت
 َحَور بعينيه الطرف انعس  أوصافه يف حرتُ  قد أحور
 فعقر فتعاطى فرماين  زي نته يف العي  د يوم مرَّ 

حتِظر كهشيمِ  فتَ رَْكن  فات  كِ  حِلاظ   من بسهام  
ُ
 امل

 وأمر   أدهى الساعةُ  كانت  ساعة   عن غ  اب ما وإذا
 خُمتَصر سطرا   املِْسك بَسحيق  وجنته على احلسنُ  ُكتب

 ِبلقمر يسري الليلَ  فرأيتُ   الدجى يف تسري األقمارِ  عادةُ 
 َزَهر شيء كم النور ذا فَ ْرقه  طُرَّته من والليلِ  ِبلضحى

 القمر وانشقَّ  الساعةُ  دنت  خدَّه الِعذارُ  شقَّ  إذ قلتُ 
 :والرد على ذلك

ن قرأ الكتب املتقدمة ممفقد عاش يف عصر نزول الوحي ِبلطائف وكان من احلنفاء  :ألمية بن أب الصلتأما ِبلنسبة -1 
. من كتب هللا وكان يرغب عن عبادة األواثن وَيرب أبن نبيا  يبعث وكان يعرف أبمور اآلخرة وتبشري للمؤمنني وتبكيت للمجرمني
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أيخذ أشعاره  فيمكن أنلذا . وراة واإلجنيل مع الفوارق يف اللغة واألسلوبفتوافقها مع اآلايت كتوافق أفكار ومصطلحات مع الت
 .من أساليب القرآن ومعانيه

يزعمه  ي، من املستشرقني قبل العرب واملسلمني، قد رَأَْوا عكس هذا الذياألدب اجلاهل يوالواقع أن عددا من كبار دارس
تُ ْنَسب ألمية مما يتشابه مع ما ورد ف القرآن عن خلق الكون والسماوات واألرض،  ون، إذ قالوا أبن هذه األشعار اليتقشر ستامل

وعن العال اآلخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب وجنة وانر، وعن األنبياء السابقني وأقوامهم وما إىل ذلك، هى أشعار 
عمر .طه حسني والشيخ دمحم عرفة ود. ستشرقني، ودقال ذلك على سبيل املثال تور أندريه وبروكلمان وبراو من امل .منحولة عليه

 .جواد على وهبجة احلديثى من العلماء العرب. شوقى ضيف ود.فروخ ود
محاد الراوية وخلف  قضية التلفيق يف الشعر ونسبتها للقدماء من الشعراء أمر ال يستطيع أحد إنكاره وقد فعل هذاو 

 .على العصر اجلاهلي وعلى شعرائه فما الذي مينع أن يكون هذا الشعر ملفقا   األمحر
كان يتوقع أن يكون هو النب املنتظر،    شاعرالنجد أن فسلو تتبعنا أهم األحداث ف حياة أمية مما يتصل هبذه القضية  و

قام ِبلطائف على مقربة من الرجل الذى 
ُ
 يوحن ينزل عليه أب هللا حكموأنه حني علم أن النبوة جتاوزته ل يستطع صربا على امل

وهذا أحرى أن جيعله متنبها . ومعىن ذلك أنه هو الذى كان مشغوال ِبحمد ال العكس. السماء، فأخذ ابنتيه وهرب إىل اليمن
شيئا  من أشعاره ونسبها إىل  أخذ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم ل يدع يف يوم من األايم أنومع ذلك  لكل ما يتعلق ِبحمد، وعلى رأسه القرآن،

 .كشف هذا األمر للناسألجل   ان شيء من ذلك لفعلولو ك الوحي،
 :، نقتبس منه ما يليردا خاصا يف هذه الناحية يف جملة املنار وأما شعر امرئ القيس فإن للشيخ دمحم رشيد رضا-2

 أن جيب بل ،لعرب تكون أن يستحيل هذه القصيدة أن على التنبيه إىل حاجة يف كنت ملا ،العوام   بعض القراء يف أن لوال
 وعبارهتا وضعف أسلوهبا ركاكة يف فهي ،الِغلمان عشاق املخنثني احلضر أهل من يف اللغة ضعيف مبتدئ أو لتلميذ تكون

.. .،بلغائهم وأبلغ ،لوائهم حلامل تكون أن يصح فكيف ،منهم اجلاهليني سيما ال العرب شعر من بريئة وموضوعها عربي تها،
 قد أحور : يقول(  ومنزل حبيب ذكرى من نبك قفا)  صاحب العرب شعراء إن أشعر:  تقول أن عليك يسهل هل ولكن
 حور بعينيه الطرف انعس.. .أوصافه يف حرت

 أحور:  فيقول ،مرتني البيت يف الواحد املعىن فيكرر اللغة عليه وتضيق
 ؟ القول من لغو وهو ،غزال عن القمر انشق:  يقول عربيًّا أن أتصدق .حور بعينيه

 أبن ذوقك لك يسمح وهل ؟ الغلمان متزينني فيه مير اجلاهلية عند كان عيد وأي ؟ البيت يف الساعة دنت:  معىن وما
 فَ َناَدْوا ﴿اآلية  يف ومعناه،  التناول:  والتعاطي ،الرمي بعد تعاطى شىء وأي ،فتعاطى فعقر فرماين:  يقول القيس امرأ أن تصدق

 إَّنا والُعشَّاق ،حنورها يف تعقر واإلبل ،به الناقة فعقر ،خنجر ا أو ،رُم ا تناول أنه(  25:  القمر)  ﴾ فَ َعَقرَ  فَ تَ َعاَطى َصاِحبَ ُهمْ 
 امرؤ يقول ؟ وهل فعقر ذلك بعد تعاطى إنه:  - رماه ُمبوبه إن:  قال ما بعد - العرب يقول فهل ،قلوهبم يف ِبللحاظ يرمون
 ضياء يف سري أنه مع ؟ الليل يف ِبلُسرى اخلد يف الشعر العرب طلوع يشبه وهل .ِبملفرد اجلمع فيصف ؟ فاتك حلاظ:  القيس

 : قوله وتعرب وكيف تفهم ؟ كالنهار
 زهر شيء كم النور ذا فرقه.. .طرته من والليل ِبلضحى

 ! ؟ شقًّا خده شق العذار إن:  حبيبه يف فصيح مستعرب أو ،عرب يقول وهل
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 هو هل أدري ال ،املولِ دين بعض إىل عزامها رأيت من أنن وأذكر ،وعباراهتم العرب ذوق عن أبعد فهما اآلخران البيتان أما
 ....اخلطأ حنو خطأ هنا االقتباس موضع إىل اإلشارة يف أن على .القرآن من أِنما اقتباس على غريه أو ُحجَّة ابن

 :أن مصدر القرآن اليهودية والنصرانيةدعوى : رابعا
 :املعارُف الدينيُة القرآنيُة إىل ثالثِة مصادرَ ترجُع : يقول مونتيه

أفاد منه ُممد  عن طريِق الرواايِت الشفوية؛ إذ من املؤكَّد َتام ا أنه ل تكن بني يديه كتُب اليهوِد  مصدر  يهودي   ونصراين •
 .والنصارى

 .الدينيةِ مث هناك املصدُر اجلاهلي الذي يرِجع إليه ما أبقى عليه النب من الشعائِر  • 
 .وهناك أخري ا العنصر اجلديد الذي أتى به ُممد ، وهو اإلسالم • 

هو املصدُر الرئيسيه للعقيدِة القرآنيِة، وهذا صحيح  إىل احلدِ  الذي نَ َرى فيه كتاَب النب  -فيما يبدو  -والدين اليهودي  
ََيَضع للتأثرِي اليهودي أكثر مما َيضُع للتأثري النصراين؛ حبيث  - ِبلنسبِة ملا فيه من عناصَر مشرتكة  بني النصرانيِة واليهوديةِ  -

 .تكون الغلبُة للصبغِة اليهوديةِ 
؛ مما يرجِ ح ِكفَّة التأثري الِعْرقي   .وال َجَرم؛ فاليهوُد والعرُب كالمها من أصل  سامي  
اجملموعة الِعْرِقية النصرانية، وتطوَّرت  - "بولس الرسول" وِبلذات مع بعثة -لقد تكوَّنت يف النصرانيِة منذ دعوِة عيسي  

 .وانتهت ِبلسيادِة على النصرانيةِ 
 .أتباع اإلجنيل الذين ليسوا بساميِ ني: الوثنيون املتنصرون؛ أي: معناه "اجلنس النصراين" :من مَثَّ فقولناو  
ت اليهودية الشفوية، و   الرواايِت الدينيِة ذاِت : ؛ أي"اهلاجاداه"من وما اقتبسه دمحم من اليهود إَّنا أخذه عن طريق املروايَّ

ا ، األصِل التلمودي أو احلاخامي  .وهذه االقتباسات كثرية  جدًّ
اليهودية، : إن شرائع اإلسالم أتسست من شرائع األداين املعاصرة له واملنتشرة وقتئذ يف الشرق إال وهي: "يقول تسدل 

 ".جلاهليةواملسيحية، واهلندية، الصابئة، والفارسية، وا
 :رد الدعوى

بل خالصة … صلى هللا عليه و سلم و ال أي مسلم أن القرآن الكرمي ِبعزل عن ِبقي الكتب السماوية ل يد ع رسول هللا
وأن القرآن فقط تواله هللا حبفظه بعد أن . .عقيدة املسلمني أن القرآن و كافة الكتب السماوية من رب العزة سبحانه و تعاىل

إذ . .لذا فما كان مشرتكا فريجع إىل طبيعة األمور. .الرساالت السابقة األمانة فقامت عليهم احلجة بتحريف كتبهمأضاع أتباع 
أن ذكر قصص األنبياء مرتبط عادة ِبلعربة من مواقفهم اخلاصة فهل يتخيل أال أييت ذكر للنبياء يف القرآن؟؟ فبمن يتأسى رسول 

وَُكال   نَ ُقصه ﴿ يقول تعاىل. .الذي يتعرض له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ىة عن األذليان ذكرهم تس إذن؟ لقد كهللا ملسو هيلع هللا ىلص
 [.122:هود] ﴾ِننيَ َعَلْيَك ِمْن أَنْ َباِء الرهُسِل َما نُ ثَ بِ ُت بِِه فُ َؤاَدَك َوَجاَءَك يف َهِذِه احلَْقه َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى لِْلُمْؤمِ 

فهذا من ِبب رفع الظلم عن األنبياء من اهتام ِبلزىن أو ما شابه من الكبائر اليت يعف عنها حّت حثالة و ما اختلف 
و تنظري نظرية أن ما تشابه يصبح اقتباسا مردود .. إذ ال يعقل أبدا أن ينزل هللا رسالته على حثالة القوم و يرتك الصاحلني. .القوم

 .عليه عقال و نقال
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هذه القاعدة يقتضي اقتباس النصارى من األداين الوثنية لوجود تشابه َتم بني عقيدهتم و عقيدة  فأما عقال ألن تطبيق
بل هذا هو املؤرخ الشهري . .واألقنوم الثاين من اثلوث مقدس  فكرشنا عند اهلنود الوثنيني هو ابن هللا ..تلك األداين الوثنية

. إن املسيحية ل تقض على الوثنية بل تبنتها: 212صفحة  11اجمللد " قيصر و املسيح " ديورانت يقول يف قصة احلضارة يف 
فجاءت من مصر : مث يقول.. ذلك أن العقل اليوانين احملتضر عاد إىل احلياة يف صورة جديدة يف الهوت الكنيسة و طقوسها

و من سوراي أخذت عقيدة . .و من فريجييا جاءت عبادة األم العظمى. .آراء الثالوث املقدس و منها جاءت عبادة أم الطفل
و قصارى القول أن املسيحية   …و من بالد الفرس جاءت عقيدة رجوع املسيح و حكمه األرض الف عام" اوتيس"بعث 

 "عظيم ابتدعه العال الوثن القدمي يءكانت آخر ش
هر تناقض يف موقف ويظ  أما نقال فلن اخلالف شديد بني القرآن و بني التوراة و اإلجنيل يف ُصلب قصص األنبياء

و حني ال يذكر عندهم . .فعندما يذكر مثال سيدان نوح يف القرآن يقولون هذا اقتباس من التوراة. .النصارى ِبلنسبة هلذا املوضوع
نرد من الناحية العلمية التطبيقية أن آاثر مدن صاحل و . .سيدان صاحل عليه السالم يقولون هذا ال سند له عندان فينكرونه

 فهل ننكر ما تراه أعيننا ؟؟ … و تسمى مدائن صاحل..ِبانب املدينة املنورة  موجودة
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 .حول صحة النص القرآين: الشبهة الثالثة
 

اثرة الشبهات حول القرآن الكرمي هلا أسباب نفسية مثُل احلقِد الدفني على اإلسالم، والكرْبِ والعناِد، وحتيهِز ُمثري إن إ
كما جيب   -ل، وال ميكن فهُمه وأسباب  ثقافية؛ مثُل اجلهل ِبللغة العربية، اليت هي لغة القرآن وهبا أُْنزِ  الشبهة ألفكاره أو معتقده،

دون التمكن منها، وكذلك انبهاُر العقل البشري ِبلُكشوف العلمية احلديثة، وِبلتايل اختاُذ موقف سلب من اإلسالم كدين ؛  -
ين رأوا أن الطريق للتقدم العلمي والتقن هو التخلُص من رِْبقة الدين الذي َتثله الكنيسة اقتداء  ِبلنصارى يف القرون الوسطى، الذ

املتسلِ طة على رقاب الناس به، وهذا جهل ِبإلسالم وَترَِيه؛ ألن ما حدث من انفصام بني الدين واجملتمع يف أوروِب كان نتيجة  
مشس . ] يف األندلس وبغداد ومصر علميًّا وتقنيًّا بتأثري اإلسالم احلضاريملا رأته اجملتمعات األوروبية من تقدم العرب واملسلمني

 [.زيغريد هونكه: اإلسالم تسطع على الغرب ملؤلفته
ومن الشبه اليت تعرض هلا املستشرقون، وهي وإن كانت قدمية بعض الشيء هتمة حتريف القرآن الكرمي، فأعادوا صياغتها 

دهم الذي يهدفون إليه من أول يوم، فألفوا يف َتريخ القرآن من أجل يصلوا يف األخري إىل مراواستصدروا هلا األدلة فتكلفوها ل
 .إثبات كونه مما طالته أيدي التحريف والتغيري والتبديل

الذي كان ( م  ٣٣١٠م    ٣٤١١( ) نولدكه ) املستشرق األملاين  وقتا كبريا لدراسة َتريخ القرآن الكرمي خصص وممن
وكان  ،هو الذي فتح هذا العمق اجلديد ،(أتريخ القرآن : ) وكتابه  ،رَيية للقرآناتعمقا جديدا يف الدراسات الفتح أول من 

 .(كيب سور القرآن أصل وتر ) ه للدكتوراه وامسه رسالتَ 
ل َيفظ الوحي الذي نزل على دمحم و : ) موقفه غريبا ومتناقضا، ففي الوقت الذي يعقد فيه بكتابه فصال بعنوان  وقد كان

أنه مما ال : "املعارف اإلسالمية والذي يبدو فيه قائال ِبلتحريف تلميحا، جنده يصرح بذلك يف مادة قرآن فيقول بدائرة( يف القرآن
: مادة قرآن فيقول  ،ويثن على هذا املوضوع اخلطر يف دائرة املعارف الربيطانية ."شك فيه أن هناك فقرات من القرآن ضاعت

 ."كامل األجزاء  إن القرآن غري"
، مث بدا مدافعا عنه مما بدا فيه متناقضا بني الس لب واإلجياب يف الطريق أمام القول بتحريف القرآن( نولدكه)لقد فتح 

 .املوضوع
  عزىويأن يف القرآن حتريفا ال ِبملعىن الدقيق،  ا إىليحلمت وأبدى يف ترمجته للقرآن (بالشري)املستشرق الفرنسي  مث جاء

مث ينفي عن االمامية هذه التهمة ألِنم يعملون ِبلنص العثماين  ،إىل الشيعة واخلوارج، وأن هذه الفرضية اليت ساقها راجت عندمها
 .للقرآن

 :ها إىل أمرينداملسألة مر  شبه املستشرقني يف هذه واحلق أن
مر ِبراحل عدة حّت وفاته ملسو هيلع هللا ىلص، وانتقاله إىل الرفيق األعلى، إن التشريع اإلسالمي يف حياة النب ملسو هيلع هللا ىلص : قضية النسخ: أوال

 .رفع الشارع حكما  منه متقدما  حبكم منه متأخر: ومن ذلك وقوع النسخ لبعض األحكام واآلايت، والنسخ عرفه العلماء أبنه
يف ذلك اليهود فأنكروا جواز النسخ ول يقع خالف بني األمم حول النسخ، وال أنكرته ملة من امللل قط، إَّنا خالف 

عقال ، وبناء على ذلك جحدوا النبوات بعد موسى عليه السالم، وأاثروا الشبهة، فزعموا أن النسخ ُمال على هللا تعاىل ألنه يدل 
 .على ظهور رأي بعد أن ل يكن، وكذا استصواب شيء ُعِلَم بعد أن ل يعلم، وهذا ُمال يف حق هللا تعاىل
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لكرمي رد على هؤالء وأمثاهلم يف شأن النسخ ردا  صرَيا ، ال يقبل نوعا  من أنواع التأويل السائغ لغة وعقال ، وذلك والقرآن ا
فبني [ 126:البقرة] ﴾ما ننسخ من آية أو ننسها َنت خبري منها أو مثلها أل تعلم أن هللا على كل شيء قدير﴿: يف قوله تعاىل 

: مداواة وعالج مشاكل الناس، لدفع املفاسد عنهم وجلب املصاحل هلم، لذلك قال تعاىلسبحانه أن مسألة النسخ انشئة عن 
أل تعلم أن هللا له ملك السموات واألرض *أل تعلم أن هللا على كل شيء قدير﴿: مث عقب فقال ﴾َنت خبري منها أو مثلها﴿

 ﴾وما لكم من دون هللا من ويل وال نصري
 :والنسخ ثالثة أقسام

فهذا مما نسخ ..( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة)التالوة مع بقاء احلكم، ومثاله آية الرجم وهي نسخ: األول
 .لفظه، وبقي حكمه

كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات َيرمن، مث )): ومثاله قول عائشة اهنع هللا يضر: نسخ احلكم والتالوة معا  : الثاين
فاجلملة األوىل منسوخة يف التالوة واحلكم، أما اجلملة الثانية فهي منسوخة يف التالوة فقط، (( َيرمننسخ خبمس معلومات 

 .وحكمها ِبق عند الشافعية
يت أَيِْتنَي اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ أَْربَ َعة  مِ  ﴿: مثاله: نسخ احلكم مع بقاء التالوة: الثالث ْنُكْم فَِإْن َوالالَّ

ُ هَلُنَّ َسِبيال    [النساء] ﴾(12)َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهنَّ يف اْلبُ ُيوِت َحّتَّ يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو جَيَْعَل اّللَّ
فكون بعض اآلايت نسخت وبدلت وغريت هذا مما يقره أهل اإلسالم وليس فيه أدىن شبهة ميكن أن يتكئ عليها 

 .املخالفون
 :الذي اعتمد عليه املستشرقون هو أقوال الشيعة على وجه اخلصوص يف حتريف القرآن الثايناألمر 

َفْهُم القرآن الكرمي لدى الشيعة َيتلف عنه لدى السهنة، فهو عندهم يقوم على أتويل اآلايت وَصْرف معانيها إىل غري ما ف
 -مه أئمة اإلسالم عن اجليل الذي نزل عليه القرآن، وهم يَرْون أن القرآن الكرمي َفِهَمه الصحابة عن النب ملسو هيلع هللا ىلص، وإىل غرِي ما فه

 .قد تعرض للتحريف ِبلزايدة والنقص من ِقبل أعداء آل بيت الرسول وشيعته -الذي مجَعه اخلليفُة عثماُن بُن عفاَن هنع هللا يضر 
 :- اري لدى السنةوهو لديهم ِبكانة صحيح البخ -" الكايف"يقول الكلين يف كتابه 
ما ادعى أحد  من الناس أنه مَجَع القرآن كله كما أُنزِل إالَّ كذاب، وما مجعه كما أُنزِل إال أمرُي : "عن جابر اجلُْعِفيِ  قال

 ."املؤمنني عليه بُن أب طالب عليه السالم واألئمُة من بعده
حسب  -وسُيظهرُه اإلماُم الغائب بعد الرجعة  ،"مصحف فاطمة"واملصحف املعتمد لدى بعض علمائهم هو ما يسمونه 

 .عقيدهتم
وما مصحف فاطمة : قلت: وإنَّ عندان َلمصحَف فاطمة عليها السالم، قال: "عن جعفر الصادق" الكايف"جاء يف  -أ

 ."مصحف  فيه مثُل قرآنكم هذا ثالَث مرات، وهللا ما فيه من قرآنكم حرف واحد: قال! السالم؟  عليها
: أم يريد الراوي أن يقول! هل هو مكتوب بغري اللغة العربية؟! ؟(ليس فيه حرف من قرآنكم: )املقصود بقوله ولسنا ندري

 !ويف كلتا احلالتني، ما صفات هذا القرآن العجيب؟! ليس فيه آية واحدة من آايت قرآنكم؟
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( م1522-ه  1322)ملتوف عام وقد ألَّف أحد كبار علماء الشيعة، وهو احلاج مريزا حسني تقي النوري الطربسي، ا
، مجع فيه مئات النصوص من علماء الشيعة وجمتهديهم يف "فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرِبب"كتاِب  أمساه 

 (ه 1215)خمتلف العصور، أبن القرآن قد زِيَد فيه ونُِقص منه، وقد طبع كتابه هذا يف إيران عام 
اي أيها الذين آَمنوا ": ، ونصها(آية الوالية) القرآن الكرمي مقاطُع مما يسميه الشيعة ومما استشَهد به على وقوع النقص يف

 ."َتريخ املصاحف"يف كتابه  (نولدكه)، وقد نَقل هذه السورَة "آِمنوا ِبلنب والويل اللذين بعثنامها يهدايِنكما إىل الصراط املستقيم
ْساَلَم ِدين ا﴾ ﴿ اْليَ ْوَم َأْكمَ  :علماء الشيعة يزعمون أن آيةو  : املائدة]ْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

ا هنع هللا يضر نزَلت يف الثامن عشر من ذي احلجة يف العام العاشر من اهلجرة، وهي حجة الوداع؛ لِيُ َنصِ َب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ابَن عمه عليًّ [ 3
﴿اَي أَي هَها الرَُّسوُل بَ لِ ْغ َما : اىلبعَده على املسلمني يف الطريق إىل املدينة عند غدير ُخم   بعد أْن عاتَبه ربهه يف زعمهم بقوله تعموىل  

 [.61: املائدة]أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك َوِإْن لَْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُه﴾ 
آية  أخرى تطلب و أْن يؤمنوا ِبلنب والويل معه،  -مباشرة  وليس من الرسول-كرمي، أتمر الناس من القرآن ال آية  سقَطتف

مث آية . وهذا  يف معتقد الشيعة هو املقصود بكمال الدين ،بعام واحد أَْمَر والية عليته قبل وفا أن يُ بَ لِ َغ الناَس من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
َا َولِيهُكُم اأخرى  اليت نزلت قبل [ 22: املائدة]ّللَُّ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن ﴾ ﴿ِإَّنَّ

َصدَّق أِنا نزلت يف أتكيد والية علي؛ ألنه تَ  -السنة ممن ال يُ ْعَتده بروايتهموِبانبهم بعض  -حجة الوداع ويزعم علماء الشيعة 
حسب -إذا كان هناك قرآن  ُمنَ زَّل  بوجوب والية علي   بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : خباَته وهو راكع، وِبفرتاض صحة الرواية؛ فالسؤال

؟ أليس هذا هو الغلوَّ  -معتَقد الشيعة والتهافت فما احلاجة إىل أن يعلن النبه واليَة علي من بعده يف حجة الوداع عند غدير ُخم  
السَّمج على تقديس الفرد، حّت ولو ِبخِتالق اآلايت واألحداث أو تفسريها؛ بل والتطاول على كتاب هللا ورْمِيه ِبلنقصان 

 !والتحريف خلدمة هذا الغرض؟
مفرد؛ مما يدله على أن الذين آمنوا يف اآلية صيغُة مجع وليست صيغَة : للرد على أنَّ املقصوَد يف اآلية الكرمية هو علي هنع هللا يضر

ايف املقصود هو مجاعة املؤمنني، والتصدهق ِبخلامَت ليس من الزكاة اليت هلا أمواهلا وأْنِصبَ ُتها، كما أن التصدهق يف أثناء الصالة ين
ْبُس اخلوامت معروف ا يف اجملتمع صفة اخلشوع املطلوبَة هلا، وأيض ا كان علي هنع هللا يضر فقري ا ُمْعِدم ا ال جتب عليه زكاة، وأيض ا ل يكن لُ 

خري ا، الشيعة يؤمنون أبداء املسلم األول، ولكنَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اختَََّذ خاََت ا لَِيْخِتَم كتَبه املرَسلَة لدعوة امللوك واحلكَّام لإلسالم، وأ
 .اخلُمس ألئمتهم على أنه هو الزكاة

لكمال الدين وحفِظه، فلماذا تَ َرَك مقاليَد  - كما يرى علماء الشيعة  -ة  كسلطة تنفيذية وإذا كانت والية علي هنع هللا يضر الزم
َله، وهم أبو بكر وعمر وعثمان مهنع هللا يضر مجيع ا؟   أمور الدين والدولة أبيدي ثالثة خلفاء قب ْ

 لكي يوجِ هوه َحَسَب أهوائهم؟للبشر  -الذي شرعه للعاملني مجيع ا-العزة تبارك وتعاىل أمر دينه  مث هل َسَيدع ربه 
﴿ أَلَْ َنْشرَْح َلَك  :من سورة( وجعلنا عليًّا صهرك: )ومما يزعم علماء الشيعة أنه أُْسِقَط من القرآن ما يسمى آية -ب

ه صهر، هو العاص بن الربيع ، ونعلم أنَّ عليًّا هنع هللا يضر ل يكن الصِ هر الوحيد للرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ففي مكة ل[1: الشرح]َصْدَرَك ﴾ 
، فشَرُف مصاهرة النب ملسو هيلع هللا ىلص ل َيتص "ذا النورين"األموي، كما أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص زوَّج ابنتني له لعثمان بن عفان هنع هللا يضر؛ ولذلك مُسِ َي 

 .به عليه بُن أب طالب هنع هللا يضر وحده
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 -( ه  211)املتوف يف سنة  -ما أورده أبو منصور أمحد بن علي الطربسي : ص القرآنومن األمثلة عندهم على نق -ج 
﴿ َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسطُوا يف اْليَ َتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب  :يف قوله تعاىل من سورة النساء ."االحتجاج على أهل اللجاج"يف كتابه 

بني شطري اآلية؛ فنكاح النساء ليس له َعالقة ِبلِقسط يف اليتامى، كما أنَّه توجد فجوة   أنمن [3: النساء]َلُكْم ِمَن النِ َساِء ﴾ 
أي أصحاب رسول هللا الذين  -هذا من إسقاط املنافقني ": كما يقولولكن  ليس كله النساء يتامى فيُ ْنَكْحَن للِقْسط فيهن، 

 ."اه . من الَقصص واخلطاب أكثَر من ثلث القرآن أسقطه املنافقون وإنَّ بني الِقسط يف اليتامى ونكاح النساء -مجعوا القرآن 
وقد َحَكم املسلمني ملدة  -يف نظر العلماء الشيعة  -إذا كان علي بن أب طالب هنع هللا يضر هو الذي مجع القرآن كما أُْنزل ف

 ؟ -مصحف فاطمة : أي -الذي مجع  مخس سنوات، فأيَّ قرآن  كان يَقرأ؟ املصحَف الذي بني أيدي املسلمني، أو القرآنَ 
هذا الثلَث الذي ُأْسِقَط وغريَه مما ُحِذَف من القرآن، ويصحِ ح  -وهو اآلِمر الناهي يومئذ   -وِلَ لَْ يُعِلْن يف مدة خالفته 

 !األمر؟
ِبن فيهم  -الشيعة عن مجيع األمم ليبقى سرًّا لدى أئمة  - وهو القرآن الكرمي -وهل أَنْ َزَل هللُا تعاىل أحسَن ُكُتِبِه وأمشََلها 

، واإلسالُم جاء للبشرية مَجْعاَء منذ بعث النب الكرمي صلى هللا "اإلمام املنتَظر"َطواَل هذه القرون إىل أن يُْظِهَره  - عامة الشيعة
ل  -املفهوم الشيعي حسب  - ؛ فهذا ببساطة يعن أن اإلسالم احلقيقي"نعم"إذا كان اجلواب ب  ! عليه وسلم حّت قيام الساعة؟

 .يظَهر حّت اآلن
من عوامِ  الشيعة وبعُض علمائهم يؤمنون أبن القرآَن املوجوَد بني أيدينا اآلن هو ما  اكثري ومن ِبب اإلنصاف نقول إن  

 بعد وفاة أنزله رب العاملني تعاىل، وهو ُمفوظ من الزايدة والنقصان، وأنَّ مصحف فاطمة هو ما أماله جربيل على فاطمة اهنع هللا يضر
 .أبيها وليس قرآان  تشريعيًّا

 :إنكار املستشرقني على شبهة حتريف القرآن
و أقل تبديل أن يعرتيه أوقد احتفظ بكينونته القدمية دون ، ن القرآن هو أساس اإلسالم إ( : "رينان) املستشرق يقول

دراسة روح  ن نتوغل يفأوبعد ، رجفة الوله والوجدوعندما نستمع إىل بعض آايته وما فيها من بالغة وسحر أتخذان ، حتريف
قيم حضارية ف القرآن  ."ونقدسه ين نعظم هذا الكتاب العلو أال إهلية ال يسعنا عليها بعض تلك اآلايت اإل يتنطو  التشريع اليت

 .53توفيق دمحم السبع ص  –الكرمي 
وال من ، ه و تبديل ال من املتحمسني لأحتريف  أيالقرآن كما هو حّت اليوم بدون  وقد ظل(: " رب ثونتآ) ويقول

كتاب من كتب العهد القدمي واجلديد   أيوهو موقف ل يقفه مع األسف ، وال ممن يرتبصون به الدوائر، انقليه إىل لغات أخرى
 .216دكتور عمر بن ابراهيم ص –راء املستشرقني آ" معا

توضح بدقة ، هلية رائعةإالقرآن وثيقة ( : "133اريخ األدب للعرب صالت)فيقول يف كتابه ( رينولد نيكلسون)أما الربوفسري 
ن أستطيع من خالهلا ، نحّت إننا لنجد فيه مادة فريدة ال تقبل الشك أو اجلدل، النب دمحم يف مجيع أطوار حياته سر تصرفات

داين اي من األأو أو املسيحية أالبوذية  جند له مثيال فوهذا ما ال  ،نتتبع سري اإلسالم منذ نشأته وظهوره ف َترَيه املبكر
 ".القدمية

 :شبهات حول مجع القرآن الكرمي :اعبار  
 : يلي ما احلصر، ال املثال سبيل على منها نذكر الكرمي القرآن مجع حول هؤالء أاثرها اليت الشبه ومن
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 تتبعتف" بكر أب عهد يف اجلمع حلديث ذكره أثناء يف اثبت بن زيد أن مع امتواتر  كله القرآن يكون كيف: قالوا  .1
 غرية مع أجدها ل -عنه هللا رضي- األنصاري خزمية أب مع التوبة سورة آخر وجدت حّت واألكتاف الرقاع من أمجعه القرآن
 ل هبا يقرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمسع كنت األحزاب من آية ففقدت: "  عثمان عهد يف اجلمع حديث يف أيضا وقال

 ". األنصاري خزمية أب مع إال أحد مع أجدها
 عند مقرر هو ملا خمالف وهذا األحادية الرواايت بعض على القرآن مجع يف اعتمد أنه على تدالن الروايتان فهاَتن

 .وتفصيال مجلة للقطع املفيد ِبلتواتر اثبت القرآن أن من املسلمني
نقل ال ينايف تواتر القرآن ألن االعتماد يف مجع القرآن كان على احلفظ والكتابة، هذا الذي أن : الشبهةهذه  الرد على

ألن السبب الذي دعا الصحابة إىل مجع املصحف يف عهد أب بكر كثرة من استشهد من القراء واحلفاظ، فكان غرضهم من 
املراد منه، ل " ل أجدمها " ول هللا، فقول زيد ذلك زايدة التوثق واالطمئنان وأن ما كتبوه إَّنا هو من عني ما كتبه بني يدي رس

.. " .ففقدت آية من األحزاب" أجدمها مكتوبتني، وهذا ال ينايف أِنما كانتا ُمفوظتني عند مجع يثبت هبم التواتر، وأما قوله 
 .املراد منه أنه كان يبحث عن أصلها املكتوب

 بعدة مر مجعه وأن. مصحف يف جمموعا يكن فلم حياته يف أما  دمحم وفاة بعد إال جيمع ل القرآن إن:  جفري ثرآ قول .2
 .التوثيق َتام موثق غري ابتدائي مجع وهو بكر أب خالفة يف:  األوىل:  مراحل

 كل أن يقولون.. .والسور اآلايت ترقيم الوقف، عالمات احلروف، كتنقيط القرآين ِبلنص أحلقت اليت اإلضافات:  الثانية
 .الراشدي العصر يف وال بل النبوي، العصر يف موجودة تكن ل اإلضافات هذه

إن أتخري تدوين القرآن عن حياة النب ملسو هيلع هللا ىلص ومجعه يف مصحف يف خالفة أب بكر، ال مساس له مطلقا : الرد على الشبهة
كما أنزله هللا على خامت املرسلني، بوحدة القرآن وصلة كل كلمة ِبلوحي اإلهلي ألن القرآن قبل مجعه يف مصاحف كان ُمفوظا  

فتتبعت " مث إنه قال أيضا : أي أنه ل جيمع يف صحيفة واحدة " قبض النب ول يكن القرآن مجع  يف شيء " أما املراد بقول زيد 
يف وهذا صريح الداللة يف أن القرآن كان مكتوِب يف السطور ُمفوظا " القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وهبذا يتبني خطأ هذا الزعم، وأن القرآن كان جمموعا قبل وفاة النب،  عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلصالصدور يف
وعند جتميع النص القرآين يف عهد الرسول اقتضى األمر بعض : " ويناقض الكاتب نفسه يف موضع آخر حيث قال 

 .يثبت أن النص القرآين كان جمموعا يف عهد النب فهنا ،.. ".املراجعات والتغيريات
فهذا وهم كبري ألن هذه العالمات وغريها ليست هي اليت أوجدت .. .أما حديثهم عن تنقيط احلروف وعالمات الوقف

ا يف املعاين، وهذه العالمات كانت ملحوظة منذ أن كان القرآن ينزل، وكان حفاظ القرآن وَتلوه من أصحاب رسول هللا يطبقوِن
تالوهتم قبل أن يدون القرآن يف املصحف، أما وضع هذه العالمات يف عصر التابعني فجاءت عوان لغري العارفني آبداب تالوة 
القرآن، وليس يف هذا مطعن لطاعن ألِنا وسائل إيضاح وتوجيه لقراء القرآن الكرمي توضع خارج كلمات الوحي ال يف متوِنا، 

 .دس مقروءا  أو متلوا  وتؤدي خدمة جليلة للنص املق
 مر قد القرآين النص أن يثبت أن وَياول املسيحي الكنسي التاريخ أتثري حتت وقع الذي جيفري ثرآ إليه ذهب ما .3

 من واليت ِبلعبادة املتعلقة اآلايت بعض بني( املصاحف كتاب) مؤلفه يف ويفرق اإلجنيل به مر ما كثرية جوانب من تشبه أبطوار
 بني شاسع بون وجود احتمال يقرر كما تدون، ل أخرى وآايت الوحي، نزول عهد يف دونت قد تكون أن تعبريه، على احملتمل
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 النص قبل بعضهم فريقني إىل الكوفة مسلمي يقسم كما قراره، فيه عثمان اختذ الذي الوقت يف اإلسالمية، األمصار نصوص
 .مسعود ابن ِبصحف تتمسك العظمى والغالبية عثمان به بعث الذي اجلديد

منا التوضيح والتذكري حبقيقة  وتقتضيهذه الطريقة يف عرض َتريخ القرآن تتضمن مغالطات جسيمة : الرد على الشبهة
أوىل ال تشري فحسب إىل قدم النص الذي نشره عثمان، وإَّنا أيضا وبصفة خاصة إىل مطابقته التامة للنص الذي مجع يف عهد 

لقد أثبتنا فيما تقدم أن نسخيت زيد متطابقتان وأن مصحف »أب بكر، والبحوث املسيحية تؤكد هذه احلقيقة، يقول شوايل 
وال يفوتنا أن ننبه هنا، إىل أن آايت مصحف حفصة ال ترجع « هو إال نسخة من املصحف الذي كان عند حفصة عثمان ما

واحلقيقة أن مجيع القراءات تنسب أيضا إىل املصدر ذاته سواء ، إىل اخلليفة األول وإَّنا ترجع بنصها الكامل إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 .أكانت شفوية أو مدونة

 
 

 


