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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسولنا حممد وعلى آله 
 : أما بعد. وصحابته أمجعني

حتت  وبلدا�مملعرفة اإلسالم واملسلمني  حثيثةفقد بذل الغرب جهودًا 
فلذلك كانت حلركات االستشراق  ,ذهلا حىت اآلنوما زال يب, اسم االستشراق

أثارت اهتمام علماء  عٍ فْ دَ  قوةُ  -وال سيما يف أوربا منذ القرون القدمية -يف الغرب
اسات االستشراقية اليت  للتعرف على الدر  ؛ وذلكوجهودهم الكبريةاإلسالم 

ه وعا مصدري ,كتبها املستشرقون عا اإلسالم يف الكتو والالت واملوسوعات
سلم الذي أرسله اهللا النيب صلى اهللا عليه و وعا  ,األساسني القرآن والسنة
 .على الديا كله هباهلدى وديا احلق ليظهر 

در القرآن انتحدث يف هذا البحث عا مزاعم املستشرقني يف مص وسوف
 ,أل�م نسبوا القرآن إىل مصادر خمتلفة عا ادعاءاتم الباطلة؛الكرمي وجنيو 

هدفهم ليس سوى توهني و . متثثر با  صلى اهللا عليه وسلمالنيب وزعموا أن
وال سيما بني  ,وزرع الشكوك حوهلا يف نفوس املسلمني ,التعاليم اإلسالمية

بسبو ختلفهم عا الغرب يف جمال  بالضعف يشعرونالرجال املثقفني الذيا 
 .احلياةوشؤون العلم 

عميقــاً يف رأي العــامل مــا تركــوا أثــراً  املنصــفنين مــا املستشــرقني أوال غــرو 
فقـد  ,كاملستشرق الفرنسي كلـود اتيـان سـافاري  ,األوريب اإلسالمي ورأي العاَمل◌ِ 

: وصــف الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم يف مقدمــة ترمجتــه للقــرآن بالعظمــة وقــال
ه العقل قرُّ ال تتضما إال ما يُ  ,س حممد ديانة عاملية تقوم على عقيدة بسيطةأسَّ ((
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. و علـــى الرذيلـــةويعاقِـــ ,لواحـــد الـــذي يكـــافئ علـــى الفضـــيلةان باإللـــه اميـــمـــا إ
مــا أعظــم الرجــال  يـَُعــدَّهوإن مل يعــرتف بنبوتــه ال يســتطيع إال أن ر فــالغريب املتنــوِّ 

())الــذيا ظهــروا يف التــاريخ
0F

ليــزي ن مثــل تومــاس كــار اليــل اإلجنو مستشــرق ومثــة .)1
ولــو مل  ,هللا عليــه وســلمصــلى ا والنــيبَّ  ميهم القــرآنَ و وأمثالــه الــذيا ينصــفون يف تقــ

 . يؤمنوا بما

 عات اليت ختص القرآن الكرميومع ذلك فإن املستشرقني خاضوا يف املوضو 

, منها مصدر القرآن الكرمي ,وال حيملها نقل ,وقالوا فيه كلمات ال يقبلها عقل

ل صلى اهللا عليه و مل يتوصل أكثرهم إىل تكويا فكرة صحيحة عنه وعا الرس إذ

د التشكيك صْ شبهات بقَ  حولهولكنهم أثاروا  ,هيزل القرآن علنوسلم الذي أُ 

قال اهللا تعاىل  .املشركونوزعموا أن له مصدرًا بشريًا مثل ما قاله  ,والتضليل

 * ( ') !"#$%&]: فيهم
+ , -       .       /      0 

1Z ]فكل . مصدر القرآن الكرمي عام آراء خمتلفة هلوكان  ]١٠٣: النحل

ألن غايتهم  مستشرق آخر؛ يزعمهله مصدرًا غري املصدر الذي  يزعممستشرق 

، بل هلم هدف سياسي أو عسكري أو أصيلةليست معرفة علمية وثقافة 

كانوا يبحثون ألنفسهم سالحًا غري لذلك   ؛اقتصادي أو ديين وأاجتماعي 

األمم املختلفة األجناس واأللوان  عمَّ هديهسالح القتال ليحاربوا القرآن الذي 
                                                 

  .24التهامي نقرة، القرآن واملستشرقون، ص  )1(
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 دَ يَ وتزاَ  ,م للقرآن الكرميحربُ  تفلذلك اشتدَّ  ؛وجعلها أمة واحدة, األلسنةو 

وغرسوا  ,هذا القرن نتيجة تضليلهم األجيال يف املاضي واحلاضر أواخرَ  مكرهم

ألجيال يف املستقبل بواسطة الكتو والالت واملوسوعات لتضليل ابذورهم 

رطة مسجلة وأسطوانات وأش إذاعة وتلفازوالوسائط السمعية والبصرية ما 

 ؛اليت ينشرون با آراءهم الباطلة وأفكارهم الزائفة الوسائلوغري ذلك ما مدجمة 

 . وا الناس عا سواء السبيلليضلُّ 

م بداية لتاريخ 1143خوا حلركة االستشراق يعتمدون عام إن الذيا أرَّ 

سالم  اإلنيأول متاس فكري ب حيدثنا بثنَّ  يلكا الواقع التارخيو  ,االستشراق

: قيل. إىل يومنا هذا واستمرَّ  ,زل القرآن فيهنوأعدائه إمنا وقع يف الزما الذي 

ك اذ :س اليهود يومًا فسثهلم عا جربيل فقالواااهللا عنه مدر  رضيدخل عمر 

وميكائيل صاحو  ,وعذاب فٍ سْ خَ  كلِّ   وأنه صاحوُ  ,حممداً على أسرارنا ٍلعطْ ونا يُ عدُّ 

قالوا جربيل عا ميينه وميكائيل عا يساره زلتهما ما اهللا؟ نْ وما م: فقال .اخلصو والسالم

وما   ,وألنتم أكفر ما احلمري ,لئا كانا كما تقولون فليسا بعدويا: فقال .وبينهما عداوة

قال  ,جربيل قد سبقه بالوحي مث رجع عمر فوجد. كان عدو أحدمها فهو عدو اهللا

 Z [ \        ] ^ _ ` a b c d ]: اهللا تعاىل
e f g h i j kZ  
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عليه الصالة  فقال .]٩٨-97:البقرة[ xwvuZ]:قوله إىل

())!لقد وافقك ربك يا عمر((: والسالم
1F

1( . 
زول قبل أربعة عشر قرنًا وبني فعجبًا للتوافق بني رأي اليهود يف عهد النُّ 

در القرآن إىل امللك نسبوا مص فقد ,رأي املستشرقني املتثخريا يف دراساتم
صلى اهللا عليه  وزعموا أن الرسول ,ر خمتلفةداىل مصنسبوه إ وهؤالء ,جربيل

(وسلم اقتبس دينه كله أو بعضه ما الديانات السماوية األخرى
2F

2(.  
جندها  -مصادر القرآن عند املستشرقني-ذه املزاعم عا ه إذا حبثناو 
 .والثاين املصادر الداخلية ,األول املصادر اخلارجية: يف قسمنيتنحصر 

                                                 
بــــرقم  )2/382(مــــا ســــورة البقــــرة رواه ابــــا جريــــر الطــــربي يف تفســــريه  97تفســــري البيضــــاوي لآليــــة : انظــــر )1(

لكنـــه ضـــعيف لالنقطـــاع بـــني الشـــعيب . 966بـــرقم  )291-1/290(، وابـــا أيب حـــامت يف تفســـريه 1608
ولكـا فيـه انقطـاع ((: وقال احلافظ ابا كثري بعد عزوه احلديث البا جرير وابا أيب حامت وعمر رضي اهللا عنه

وبــه ضــعفه الشــيخ أمحــد شــاكر وكــذا أمحــد  ))وبــني عمــر فإنــه مل يــدرك وفاتــه واهللا أعلــم -أي الشــعيب–بينــه 
 .الزهراين حمقق تفسري ابا أيب حامت

 .18-17, والقرآناملستشرقون  ، عمر لطفي العامل: وللزيادة انظر )2(
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 :مصادر القرآن في العهد المكي -أ
أو يف  تعاليم القرآن كانت يف مكة فؤلِّ نظرة ترى العناصر اليت تمثة 

-1823(العامل الفرنسي أرناست رنان وقد قدَّم . الواسع ااحلجاز بإطاره
 Mahomet et Les Origines del): ـمقالته املشهورة املسماة ب )م1892

'islamisme)  هو و  ,ا القرن السادس يف اجلزيرة العربيةعاملعلومات املهمة
 ,ن باهللا وحده الذي مل يلد ومل يولدو مؤمنبث�م يعرف العرب املشركني الوثنيني 

(ومل يكا له كفواً أحد
3F

ولكا ال  ,الذوق األديب هلذا العرق إىل ويشري الكاتو .)1
وجتاه العامل اإلنساين مثل وأد  اعتباره اإلنساين عند اهللا ختدشميس أوصافه اليت 

وغري ذلك ما العادات  ,وقتل األوالد خشية اإلمالق ,البنات بسبو العار
 رأينانا نظر رنان لْ بِ وإذا قَ . بولهوهذا النظر بدون شك ال ميكا قَ . الظاملةوالتقاليد 

بل  ,زما اجلاهلية الشائعةاحلركات  أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يردّ 
خالف احلقيقة  ذا الرأيوه. وراءهم سارو  ,لديا قومه اً تبع كان  بالعكس

 . ةيالتارخي
وهي خالف ما  ,الدينية يف القرآن الكرمي بويف احلقيقة جند حياة العر 

(ديين ءكرون متاما كل شينيُ  بعضهم كانوا ألنَّ  ؛رنان هقال
4F

وبعضهم يؤمنون  ,)2

                                                 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 226 

;  >  =   <  ?  @   J  I  H  GF  E   D  C  B  A  ]: وذلك ما يشري إليه قوله تعاىل  )2(

  Q   P  O     N  ML   KZ ]٢٤: اجلاثية.[ 
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(رسوًال ما البشر ولكا ال يؤمنون أن يبعث اهللا ,باهللا واليوم اآلخر
5F

وبعضهم  .)1
( يؤمنون باهللا وال يؤما باليوم اآلخر وال باجلزاء واحلساب

6F

يؤما  اْ ومنهم مَ  .)2
 .ار وغري ذلك ما األوثانجاألصنام واألح معهباهللا ويشرك 

القرآن مأخوذ من اليهود والنصارى الذين كانوا  أنَّ بالزعم  -1
 .يعيشون في مكة

ى زاعمني أن النيب صل ةيصص القرآنالقِ ويستدل املستشرقون على هذا ب
اعتداله يف أحكامه  معفمثًال رجيس بالشري . اهللا عليه وسلم قد أخذها منهم

ويف رأيه  . والقصص اليهودي املسيحي يشري إىل التشابه بني القصص القرآين
(يف السور املكية األوىل اً التثثري املسيحي واضحكان 

7F

 فقد كان بنيمع ذلك و  .)3
فكر يف  ثرتؤ يف مكة مجاعة يهودية أو نصرانية  حول وجودخالف  نياملستشرق
مجاعة  ليس مثة هيعرتفان بثن تعلى الرغم ما أن املستشرقـَْني بّل وواو املكيني 

يزعم بدون دليل وال حجة  تن وافإمع ذلك . ما أهل الكتاب مهمة يف مكة
بية وال سيما يف اليهودية والنصرانية كانت منتشرة يف اجلزيرة العر  ةأن الفكر 

(مكة
8F

(وبّل يدعي أن املصادر األساسية لإلسالم كانت نصرانية .)4
9F

وتوري  ,)5
 )10F6(.سالم يهوديةإلل يةعته كانوا يزعمون أن املصادر األساسوشي

                                                 
 94اإلسراء  )1(

)2( < 78 . 
 31القرآن واملستشرقون،  )3(

(4) Muhammed et Mekke, Oxford, 1953, Ünite one, F. Rahman, Kur'an'da Ana 
Konular, 292 

(5) The Origin of Islam in its Christian Environment, London, 1926 
(6) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 232 
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 m l k n oZ]: وقــال بالشــري يف تعليقــه علــى قولــه تعــاىل
ويف الثقافـــة  لألســـطورة املنتشـــرة يف الشـــرق إن هـــذه القصـــة مطابقـــةٌ  :]٢٥٩: البقـــرة[

( اليهودية النصرانية
11F

1(. 

بث�ما  )24و 23(ويف تعليقه على اآليتني الكرميتني يف سورة احلشر 

(باً وقالباً لْ اليهودية قَـ  األفكارب متثثرتان
12F

2(.  

غولدزيهر وباول كراوس وبرناد لويس  :ا املستشرقون ما اليهود مثلوأمَّ 

تشكيك يف وال ,يد على اإلسالمفوا بالتحامل الشدرِ عُ  فقدما اليهود  هموغري 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يثت بشيء جديد ،  وحماولة إثبات أن ,أصوله

(بل سرق كل شيء ما اليهود والنصارى
13F

3(.  
ومل يتحدث  ,اليهود يف مكة وال حواليهاشري إىل أن التاريخ ال ي قواحل

كانوا يعيشون يف اليهود الذيا   يف الوقت الذي أشار إىل ,ثقافتهم وعلمهم عا
نوا و كمل يوهذا يدل على أن اليهود . إياهمع الرسول وجداهلم  وحوارهم, املدينة

هم كانوا . ولكا ليسوا ما أهلها ,أما النصارى فكانوا فيها. يف مكة وال حواليها
على هذه  رمي الردُّ فقد ورد يف القرآن الك ؛فيها بسبو التجارة أو الصناعة

وهو قوله  ,مه غالم نصراينلِّ عَ قريش أن الرسول كان يـُّ  كفار  حني زعم ,املزاعم

!"#$%&  ] :اىلتع
                                                 

 13فودي سوريبا، دراسة ترمجة معاين القرآن الكرمي،  )1(
 13ريبا، دراسة ترمجة معاين القرآن الكرمي، فودي سو  )2(
 37-36حممد با محادي، تاريخ حركة ترمجة معاين القرآن الكرمي،  )3(
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0 / . - , + * ) ( '
1Z ]م الرسولُ يتعلَّ  ى القرآن يدل على أنه ال ميكا أنوحمتو  ]١٠٣: النحل 

ما اهللا  إمنا هو وحيٌ . ما اململوك أو التجار أو الصناع وال سيما ,ما البشر
 .القدير الذي بيده ملكوت كل شيءالعليم 

 . ذ من الراهب بحيرىخَ أنه أَ بالزعم  -2
م القرآن ما ثنه تعلَّ باتم املستشرقون الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

فزعموا أن الرسول كان يذهو . ىرَ صْ بُ بِ  َدْيرِهيسكا يف  كان  الراهو حبريى الذي
حىت زعموا  ,ويتعلم شيئًا ما القرآن ما حبريى ,ىرَ صْ بُ بِ للتجارة إىل الشام ومير 

احلقيقة أن الرسول ذهو مع عمه أيب طالو و . أن حبريى هو الذي كتو القرآن
فجعل . عشرة سنة يتاثنع أو ابا تسالشام للتجارة ورآه حبريى ببصرى وهو إىل 

فجعل رسول اهللا صلى  ,يسثله عا أشياء ما حاله ما نومه وهيئته وأموره حبريى
ارجع ((: فقال لعمه. ا صفتهفوافق ذلك ما عند حبريى م ,اهللا عليه وسلم خيربه
وعرفوا منه ما عرفت فواهللا لئا رأوه . واحذر عليه اليهود ,بابا أخيك إىل بلده

فخرج  ))به إىل بلده فثسرعفإنه كائا البا أخيك هذا شثن عظيم . ه شراً نَّ ليبغُ 
( به أبو طالو سريعاً حىت أقدمه مكة حني فرغ ما جتارته بالشام

14F

1(. 
 .ه وسلممجاعة ما قريش مع الرسول صلى اهللا علي ويف هذه الرحلة كانت

. مت هذا ما حبريى ومل يتهموه بشيء منهإنك تعلَّ  :غ الرسالة مل يقولوافلما بلَّ 
يزعم أن  يتهمهيل املستشرقون اليوم بعد أربعة عشر قرناً؟ فكارال هيتهم فكيف

                                                 
 .1/245ابا كثري، السرية النبوية،  )1(
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أجنيب الذي يتكلم بلسان  وم ما الراهتعلَّ  سنة ة عشر يتالصيب وهو ابا اثن
( غري منطقي وهذا تعاليم الديا األساسية

15F

ري ال تقول شيئًا ما السِّ وكتو  .)1
عا التاريخ يسكت و  ,التعليم والتعلم بني حبريى وبني حممد صلى اهللا عليه وسلم

ال ومع ذلك . عاء غري صحيحوسكوته يدل على أن هذا االدِّ  ,املوضوع هذا
حينما رأى هذا الصيب علم أن  إن الراهو الشامي: ، بل يقوليسكت التاريخ

إن هذا الصيب له شثن عظيم يف (( :ه بقولهه عمَّ ونبَّ  ,فيه عالمات النبوة
ومل يتعلم شيئاً  ,وهذا دليل ملا يؤما بالتاريخ على أن الرسول صادق. ))املستقبل

النبوة والرسالة بة اإلسالم لكان هو أليق جز ولو كان حبريى منبع مع ,ما حبريى
 .ى اهللا عليه وسلمما حممد صل

 . حاتهاأن الرسول أخذ القرآن من أهل الكتاب في سيبالزعم  -3
فمــثًال يف صــغره  ,صــلى اهللا عليــه وســلم يف البلــدان املختلفــة لو الرســ ســاح

(ذهــو إىل بــين ســعد
16F

( ســعد ذهــو إىل ســوق عكــاظ مــرة واحــدةومــع بــين  )2
17F

3(. 
(شــهور ةوذهــو إىل يثــرب مــع أمــه لزيــارة قــرب أبيــه وبقــي هنالــك بضــع

18F

وذهــو  .)4
ـــداويا إىل الطـــائف بســـبو (ملـــرض يف عينـــه لت

19F

مـــرتني وإىل  الشـــامذهـــو إىل و  .)5
(اليما مرة أو مرتني

20F

( وساح يف شرق جزيرة العرب. )6
21F

حات كلهـا افهـذه السـي .)7
                                                 

 .20-19. كاراليل، املصدر نفسه ، ص )1(
 .163: 1 بالذري األنساب، قسمال )2(
 .98ص . ،1/1ابا سعد، طبقات،  )3(
 .73، ص1/1، طبقات، ابا سعد )4(
 .1/49حليب، إنسان،  )5(
 1/1129الطربي، تاريخ،  )6(
 206-4/207أمحد با حنبل، مسند  )7(
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إن املستشــرقني يعتقــدون أن حممــداً صــلى اهللا عليــه وســلم كــان . صــحيحة وثابتــة
الفكر والثقافة النصرانية بة ما البلدان الغنية لذلك أخذ أشياء كثري  ؛حاً ذكياً ئسا

( أو اليهوديــــة
22F

ــــود أن نســــثل أ .)1 كــــان حممــــد صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يف هــــذه ون
مــا  وأ ئهوايــة مــا أصــدقاهــل هنــاك أي ر و معــه رفقــاء؟  كــان  احة وحــده أميالســ

أخذ تعاليم القرآن ما هناك أو هنالـك أو أخـذ مـا فـالن حممداً  أن تفيد أعدائه
أو  ,أو التــاجر ,يقصــدون بــه اململــوك ,إمنــا يعلمــه بشــر: اقــالو ن؟ كــل مــا أو فــال

. وال يكــادون يفقهــون العربيــة ,الصــانع مــا النصــارى الــذيا كــانوا يعيشــون مبكــة

 / (*+,-.]: قـــــال اهللا تعـــــاىل
1 0Z ]أو يقولــون ]١٠٣: النحـل: [; < = > ? @ 

A B DC E F G H Z ]جييـدون  أل�م كانوا ال ]٤: الفرقان
والقـرآن هـو معجـزة لسـاناً وعلمـاً . لعربية وال يكادون يفقهـون حـديثاً مـا العربيـةا

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,] وفكــــــراً 

8 9 : ; < = >Z ]ولــه مرتبــة رفيعــة  ]٨٨: اإلســراء
 .إىل هذه املرتبة وايصل أنلبشر ايف األدب العريب ال ميكا 

                                                 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 243 
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 .الحنفاءأنه أخذ عن ب مالزع -4
يؤمنون باهللا وحده وال يدينون  حنفاء اإلسالم قبل كان يف احلجاز

كانوا يدينون ديا إبراهيم وينتظرون نبيًا حييي هذا الديا . اليهودية وال النصرانية
ال تنتسو فرقة  يؤلفونهم .  ميكا تعدادهمومع ذلك كانوا قليالً . ما جديد

 رهمثلون فكرة عصيزعم أرناست رنان أ�م مي. وأفكارهم مبهمة ,الوثنية إىل
فكرة احلنفاء بأن العرب كلهم تقريبًا كانوا وثنيني ال يهتمون  قواحل .)23F1(هتوثقاف

ومع . فكر ديين يف املعلقات أيَّ وال ترى يف أدب العرب حىت  ,وال التوحيد
احلنفاء  كان  ويف احلقيقة. تعاليم احلنفاء ال حتوي شيئًا مهمًا جداً  فإن ذلك

يظلمون ال ال يعبدون األصنام و أل�م كانوا  ؛لح أحوال العربصْ يُ  ينتظرون نبياً 
ركوا ما عليه قومهم ما ضالل دؤالء بضعة نفر ما العرب أهوقد كان . الضعفاء
 يرويفبحثوا عا اهلداية يف اليهودية والنصرانية فلم جيدوا فيهما ما  ,واحنراف

 .طلعوا على الكتو املقدسة لدى الديانتنياف ,لالغلي
ال يعرفون كيف ف ,ذا بالقرآن شيئاً ما مفاهيم ال احلنفاء ال يعرفونكان 

نه ال يعرف كيف يعبد اهللا فمثًال زيد با عمرو با نفيل يعرتف أ ؛دون اهللايعب
(أل�م كانوا ال ميلكون كتاباً وال صحيفة )24F2(؛تعاىل

25F

و و إمنا هم ذ ,وليسوا مجاعة )3
م الديا تعلَّ  قد ولو كان النيب صلى اهللا عليه وسلم. بالنسبة للوثنينيخلق حسا 

فاحلق لألستاذ ال . دعاء النبوة ألنه كان أستاذاً ابمنهم لكان أحدهم أليق 
ن حممداً إأحدهم  لْ قُ ومل يَـ  ,أو رسول ع أحدهم أنه نيبّ دَّ ولكا مل يَ  ,للتلميذ

                                                 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s.  

 .1/125ابا هشام، السرية النبوية،  )2(
(3) Neşet Çağatay, İslâm Öncesi Arap Târihi ve Câhiliyye Çağı, s. 145 
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فمثالً ورقة با نوفل . وال جند يف كتو التاريخ شيئاً ما ادعائهم. م الديا منهتعلَّ 
ذكرتِه إن كان الذي : اسول ما اهللا وقال خلدجية رضي اهللا عنهآما بثن حممداً ر 

الذي جاء  )جربيل(رسول ما اهللا جاءه الناموس األكرب صادقًا فهو  يل عنه
(ملوسى

26F

1(. 
أهل مكة ه احلق حينما سثل ىأمية با أيب الصلت أن حممدًا علواعرتف 

م حينما رجع ما وملا عل. يتثمل املوضوعحىت ر إسالمه ولكا أخَّ  ,هرأيه فيعا 
وذهو إىل الطائف حىت  ,لمسْ ا مل يُ يْ رَ ال يف بدر كافِ تِ الشام أن ابين خاله قد قُ 

سيكون  يثمل أن وأنه ,ما بسبو حسدهؤ إنه مل ي :يقول املؤرخون .)27F2(اتويف فيه
ره ألعلا عْ ولو كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم استفاد منه أو ما شِ  )28F3(.نبياً 

 )29F4(.ومل يقل شيئاً غري أنه مل يؤما حلسده إياه .ما شعره مأنه تعلَّ 
  الرسول صلى اهللا عليه وسلم أميمة عمةهو ابا و عبيد اهللا با جحش 

. إبراهيم عليه السالم به غلَّ كان يبحث مع زمالئه عا الديا احلق الذي بَـ 
 ,م مع رجال الديا والعلماء بذا املوضوعوتكلَّ . ومدنًا كثريةً  اً فلذلك طاف بالد

د ذلك دخل يف عوب. التحري والرتدديف ي وبق,على أيِّ ديا يستقر يف النهاية ومل
وبسبو تضييق قريش هاجر إىل احلبشة مع . ودخل اإلسالم. مث تركها النصرانية

ولو  )30F5(.تنصر مرة ثانيًة وتويف فيهاف نصارىورأى الناس فيها . املهاجريا إليها

                                                 
 .3؛ البخاري، بدء الوحي، 1/238ابا هشام، املصدر نفسه  )1(
 .364-1/363الزركلي، األعالم، مادة أمية با أيب الصلت،  )2(

(3) Hatip, İddiâlar Cevaplar, s. 255 
 .راجع الزركلي املادة نفسها )4(
 .1/208ابا سعد، طبقات،  )5(
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علا يف حضور النجاشي وعلماء واحد أل يا ما أيِّ علم أن الرسول أخذ الدِّ 
املشركني الذيا ذهبوا إىل  ما الديا الذيا حضروا يف مقامه مع ممثلي قريش

  )31F1(.دوا املسلمني إىل مكةياحلبشة ليع
وم، ويرث ابا عم خدجية رضي اهللا عنها ذهو إىل قيصر الر احلعثمان با 

وتويف يف  ,أهل مكةولكا مل يقبله  ,مكةعلى  ه أمرياالَّ ألبسه تاجاً وو  الذي وهو
ثن الرسول ب مصدرومل يزعم أي  )32F2(.الشام بالسم ما قبل امللك عمرو با حفنة

 .م منهتعلَّ 
وتويف قبل مخس  ,يسكا يف جبل حراءكان   ,زيد با عمرو با نفيل

رسول صلى اهللا عليه وسلم لوا ,سنوات ما بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ويزعم املستشرقون. زل الوحي فيه أوالً نقد و  ,يف رمضان يذهو إىل غار حراء

ات اليت نعرف أن الكلم: قال سربنغرأن زيدًا أثر يف حياة الرسول الدينية حىت 

 E  DCZ] :قوله تعاىل فمثال. ها يف القرآنزيداً قاهلا جند
وجند يف القرآن أيضًا التعاليم اليت . روى ابا إسحاق أن زيدًا قاهلا أوالً  ]١٤: هود[

ألوثان الالت عبادة ا دِّ ع وأد البنات، وتصديق وحدانية اهللا، ورَ نْ مثل مَ  ,زيد قاهلا
 والعذاب يف جهنم للمؤمننيوالسعادة األبدية يف اجلنة والعزى وغري ذلك، 

(للكافريا
33F

3(. 

                                                 
 .14-2/10ابا كثري، السرية النبوية،  )1(
 .)املالحظة( 1/224ابا هشام، املصدر نفسه ،  )2(

(3) İsmâil Fehmi Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 265-267 
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 يا ربِّ ((: كان يقول ويدعو ربهو  ,حنيفاً وتويف حنيفاً  زيد يف احلقيقة عاش
يعبد رب كان و  ,))ولكا ال أعلم اك برضيك لعبدتُ عبادة ت أيَّ  لو علمتُ 

وذهو إىل الشام  ,هر أفكارًا عالية يف شعره ألنه كان شاعراً ظْ ويُ  ,فقط مإبراهي
ل تِ وقُ  ,غليل صدره يف أي بلد جيد ما يرويمل  ولكاْ  ,ديا إبراهيم عا يبحث

تويف يف جبل  أنه ويف رواية أخرى. بدوي بيديف أثناء رجوعه إىل احلجاز 
(حراء

34F

(ما أسلم عمر رضي اهللا عنههوأسلم ابنه سعيد مع زوجته وبتلقين ,)1
35F

2(. 
يم القرآن ما زيد أو ما شعره هل الرسول صلى اهللا عليه وسلم تعال ملو تعلَّ 

وهل يقبل العقل ذلك؟ وال سيما يف العهد  ؟ميكا أن يسلم سعيد أو عمر
 .يف حقهم املكي الذي كان املسلمون فيه ضعفاء ال يقدرون أن يفعلوا شيئاً 

كان يعبد اهللا على ديا إبراهيم عليه أبو قبيس صرمة با أيب أنس  
 .ما هاجر الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة أسلمفلَّ  ,السالم

ن إل قُ ولكا مل يَـ  ,ملِ سْ وبعضهم مل يُ  ,أسلم احلنفاء قدنرى أن بعض 
الطرف الذي إمنا ذهو إىل . متعلم الديا منه -صلى اهللا عليه وسلم- حممداً 

ن إفكيف نقول . ومل يتبعه أحد ما العرب حىت ما أقربائه وأوالده ,يوافق منفعته
يقبل هذا االدعاء الذي ال أصل  مثة منصفهل . دًا أخذ تعاليم الديا منهمحم
 .له

                                                 
(1) İsmâil Fehmi Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 268 

 .1/342ابا هشام، املصدر نفسه  )2(
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 .أنه أخذ من الشعراءباالدعاء  -5
تويف (فمثًال األعشى . نرى يف العهد اجلاهلي نوعني ما الشعر واألدب

ا ال نرى كول ,الكنيسة أعرافوأمثاله ما الشعراء وصفوا يف شعرهم  )م629
م رَّ واحلال أن القرآن حَ  ,ا يف شعرهم على اخلمرو ز إ�م ركَّ . ا هذاميف القرآن أثراً 
ال ف ؟اخلمر عين بوصفه ما الشعر الذي ليمفكيف أخذ تعا ,اخلمر قطعياً 

وهناك نوع آخر ما الشعر قد  .جيوز أن يكون هذا الشعر مصدراً للقرآن الكرمي
(أمية با أيب الصلتشعر سائل الدينية مثل املبصص خت

36F

1(. 
جهـا زَ ومَ  ,املستشرقون أن حممداً أخذ ما عادات اجلاهليـة وعباداتـايدَّعي 

فما املمكا أن . وسرق ما شعر امرئ القيس شاعر عرب اجلاهلية ,يف اإلسالم
|{  ] :القــــــــــــيس مثــــــــــــل مــــــــــــا قالــــــــــــه امــــــــــــرؤيوجــــــــــــد يف القــــــــــــرآن 

الشـطران فهـذان  ]١٧: عـبس[ a b cZ `]و ]١: القمـر[ Z~ے
  .ينسبان إليه

 يتمــــىن املــــرء يف الصــــيف الشــــتا
 

 كــــــــــــرهنفــــــــــــإذا جــــــــــــاء الشــــــــــــتا أ 
 
 

واحـــــــد فهـــــــو ال يرضـــــــى حبـــــــال  
 

ـــــــــــل اإلنســـــــــــان مـــــــــــا أكفـــــــــــرهقُ    ت
وما له أدىن معرفة بكالم العرب ال جيهل أن  ,ال أصل لههذا االّدعاء و  

(ال جاهلي ,راد االقتباسد ألَّ وَ قائل ذلك مُ 
37F

2(. 
 ن األبيات اليت تنسو إىل امرئ القيسإ: يقول األستاذ إمساعيل فين

(ديوان امرئ القيس ليست يفوتوجد بعض إفاداتا يف القرآن الكرمي 
38F

ولو   ,)3

                                                 
(1) Draz, inititation an Coran, s. 125 

 44-30/43اآللوسي، روح املعاين،  )2(
(3) İsmâil Fennî Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 163 
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العرب على أنه ليس ما كالم  وقد أمجع فصحاء, فيه ما أفادت شيئاً كانت 
دار الكعبة بعد جأنزلوا القصائد املعلقة على و  ,رون بالغتهوكانوا يقدِّ  ,البشر

 اهللا ال ما كالمِ  دِ ندل على أنه معجزة ما عي وهذا كله. ل القرآن الكرميو نز 
الغيو واحلقائق الرفيعة  أخبارمثل . د اهللافيد أيضًا أنه ما عنيوحمتواه . البشر

 .فيه الواردةواألحكام العالية 
 .من الصابئين ذَ خَ أنه أَ بالزعم  -6
 ؛خذت ما الصابئنيعي املستشرقون أن الصالة والصوم وعيد الفطر أُ دَّ ي

ون يف اليوم ثالث مرات لُّ صَ ويُ  ,ويفطرون يوم العيد ,أل�م كانوا يصومون شهراً 
خالد با الوليد ا أسلم بنو خزمية وأرادوا أن خيربو وملا . يف الصباح والظهر واملساء

د أن الصالة والصوم وعيد الفطر أخذت وهذا يؤي .))صبحنا صابئنيأإنا (( :قالوا
وفكرة . بينهم شائعةوفكرة إبقاء الروح اليت بقيت ما زما إبراهيم كانت . منهم

كانت أفكارًا خياليًة   فإ�ا ومع ذلك. الصابئني لدى ةواردالقيامة أيضًا كانت 
(خمتلطةً 

39F

1(. 
يعيشون يف مكة  اكانو صابئني  لوهل هذا االدعاء صحيح؟ واحلال أن ا

ومراسيمهم الدينية كانت خمتلطة ما  ,عبدون النجوم واملالئكةيكانوا و  ,شركنيم
التفرقة بني املشركني  إنحىت . حية والوثنية وغري ذلك ما األديان واملذاهوياملس

 ؛اإلسالم الصابئةشبه بعض تعاليم تفما املمكا أن  صعبة الوثنيني والصابئني
 ,فوه وأصبحوا وثنينيرَّ ولكا حَ  ,ه السالم�م كانوا أوًال على ديا إبراهيم عليأل

                                                 
(1) İsmâil F. Ertuğrul, Hakîkat Nurları, s. 165-166 
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مصدرمها الوحي  ألنَّ  ,الوجوهِ  إلسالم ما بعضِ ا الصابئة تعاليم شبهفلذلك تُ 
 .فهذا ال يدل على أن اإلسالم أخذ منها ,اإلهلي الواحد

 
 .أن تعاليم القرآن أخذ من عمر رضي اهللا عنهبالزعم  -7

صلى اهللا عليه  ه يف الرسولر عمر رضي اهللا عنعند املستشرق دوزي أثَّ 
صلى اهللا عليه وسلم يعرتف أن  لو وكان الرس. عميقاً حىت يف الوحي تثثرياً  وسلم

وماكسم  )40F1(.بعد بيان لزومها ما قبل عمرما السماء  تْ بعض األوامر نزلَ 
عمر  حْ أمل يتمدَّ ((: قلوب الناس بقوله يفالرتدد والشبهات  إثارةرودينسون يريد 

())؟له ثالث مرات كمعجزة مبوافقة الوحي
41F

2(.  
ى تسمَّ و  ,هة لعمر رضي اهللا عنقيات نزلت موافاحلقيقة أن بعض اآلو 

(ل األسارى يف بدرتق وِ لَ مثل طَ  ))موافقات عمر((
42F

(، وحرمة اخلمر)3
43F

وعدم  ,)4
الدخول  مصالة الرسول على جنازة املنافقني، واختاذ مقام إبراهيم مصلى، وعد

(بنتهاوإيقاظه أزواج النيب الطاهرات و  ,يف بيت الرسول بدون إذن
44F

، وتسرت )5
 . واج الطاهراتز األ

ورأيه  فيق اهللا لهو تليست إال بسبو  للوحيإن موافقات عمر : فنقول
فهذا ال . الفاروق يه ةَ خصائصه املميز  أخصَّ  كونتأن وال عجو  ,املصيو

بل  ،عا طريق الوحييدل على أن هذه اآليات ليست ما اهللا وال نزلت منه 
                                                 

 .60-59. دوزي، تاريخ إسالميت، ص )1(
(2) Rodinson Maxime, Mahomet, Editiondu Sevil, Pâris, 1961 

 .ما سورة األنفال 67اآلية  يح الغيو، تفسريالرازي، مفات )3(
(4) Elmalılı, Hak Dîni Kar'an Dili, Bakar 219. âyetin tefsîri 

 .66/5البخاري، تفسري سورة  )5(
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نعم، له ميزاته اخلاصة فلذلك قال الرسول . هذا ما ال يقبله العقل. بإرادة عمر
( ))لكان عمر با اخلطابنيب لو كان بعدي ((: صلى اهللا عليه وسلم

45F

1(. 
مثالً . رأي عمر رضي اهللا عنه خمالفة تْ لَ زَ بعض اآليات نَـ  فإن ومع ذلك

كذلك أظهر الرسول   هإسالم بعد. كافراً كان  عمر حينما   خمالفاً كله نزل   يالوح
نعه فمم بثبيه سِ قْ كان عمر يُـ . رأي عمر أحياناً  خمالفاً صلى اهللا عليه وسلم رأيه 

(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فامتنع
46F

وجاء بعض الناس ما أشراف الكفار  .)2
د يلو أن ابا أخيك طرد هؤالء العب: طالو فقالوا أيبما عبد مناف إىل 

باعنا إياه تِّ ال أدىنو  ,له يف صدورنا وأطوع له عندناواحللفاء كان أعظم 
فقال عمر با  ,فذكر ذلك أبو طالو للنيب صلى اهللا عليه وسلم ,وتصديقه

وما  ,بقوهلميا رسول اهللا حىت ننظر ما يريدون  تَ لْ عَ لو فَـ : اخلطاب رضي اهللا عنه

´°±² ] :فثنزل اهللا سبحانه ,يصريون إليه ما أمرهم  ³ 
 ¼  »  º  ¹ ¸  ¶  µ Â  Á  À  ¿  ¾  ½* 

Ì Ë  Ê  É  È Ç  Æ  Å ÄZ إىل 

أقبل عمر فلما نزلت  ]٥٣-51:األنعام[ Z-./0]:قوله
( ما مقالته ررضي اهللا عنه فاعتذ

47F

3(. 

                                                 
برقم  والصحيحة ,واللفظ له 3686انظر صحيح الرتمذي برقم  .حساوهو احلديث ,17الرتمذي، مناقو، )1(

327. 
 1/296 الشوكاين، نيل األوطار، )2(
 7/159اآللوسي، روح املعاين،  )3(
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ويف احلديبية ملا تقرر الصلح بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم و سهيل 
 ,ووثو ,بعد املذاكرة ومل يبق إال الكتاب مل يرض عمر رضي اهللا عنه وبا عمر ا

لست برسول اهللا؟ أ! يا رسول اهللا: القفثتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف
: أو ليسوا باملشركني؟ قال: قال. بلى: أولسنا باملسلمني؟ قال: قال. بلى: قال
أنا عبد اهللا ورسوله لا أخالف ((: يف ديننا؟ قال ةالدنيَّ فعالم نعطي  :قال. بلى

 . ))أمره ولا يضيعين
ي وأعتق وأصلِّ  ,قما زلت أصوم وأتصدَّ :  عنه يقولوكان عمر رضي اهللا

( أن يكون خرياً  ما الذي صنعت يومئذ، حىت رجوتُ 
48F

ويف هذا املوضوع  .)1
حىت كان عمر يتكلم معه . رأي عمر مبا خيالفكثرية بثن الرسول حكم   لةأمث

(منه هيبةً  بالصوت اخلفيضِ 
49F

2(. 
 .الفكر السائدأن القرآن مأخوذ من بالزعم  -8

الذيا  عامة الناسأن حممدًا أخذ القرآن ما  ونعتشرقني يدَّ سامل بعض
، السائدة كون هذه الفكرة ما األديان القدميةتفما املمكا أن . عاشوا حوله

فمثالً . وما العرف اجلاهلي، وما العقيدة األخالقية املنتشرة بني الناس
املصلحني قد إن حممدًا كثمثاله : يقول ) H. Gibb(املستشرق اإلجنليزي جو 

األفكار اخلارجية ما جانو، وما جانو آخر قد فتح سبيًال جديداً بتثثر 
 دشاهَ يُ  مثالً . مستفيدًا ما األفكار والعقائد السائدة يف احمليط الذي نشث فيه

                                                 
 .3/320ابا كثري، السرية النبوية،  )1(

 .4845برقم   ]٢: احلجرات[  x  w  v   u  t  sZ  ] بـ , كتاب التفسري  البخاري أخرجه  )2(
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بإفادة ف ,ة بينةدتثثري احمليط يف العهد املكي يف صفحات حياة حممد مشاه
( البشر أن حممداً قد جنح ألنه مكي

50F

1(. 
مستمداً كان   أن تثسيس حممد صلى اهللا عليه وسلم الديا افرتضنافإذا 

أن يكون  :األول ,فقد كان هذا على نوعني ,ما حميطه البشري الذي نشث فيه
داً اأن يكون تثسيس دينه مستف: والثاين. السماوية األديانسراً بينه وبني قومه ج

 .قومه وعاداتم ما عرف
ان قومـــه جســـراً بينـــه وبـــني األديـــان الســـماوية هـــل كـــ :أمـــا االفـــرتاض األول

وســلم بــدون خــرب  هال؟ فلــيس مبمكــا أن يعــيش حممــد صــلى اهللا عليــ واألخــرى أ
وال ميكا . ا املقاالت العائدة لألديان القدمية اليت تدور بني الناسعوبدون علم 
 هـــؤالء األقـــوامألن القـــرآن خيـــرب أن  ؛ا هـــذا املوضـــوععـــعزلـــة تامـــة يف أن يعـــيش 

فلــذلك طلبــوا مــا الرســول صــلى اهللا  ,ا األديــان القدميــةعــمســائل شــىت  ونفــيعر 

 ^ [ \] :ثـــل معجـــزة األنبيـــاء قبلـــه وقـــالوامعليـــه وســـلم معجـــزة 
_ ` Z ]ــــة ا ] 5 :األنبيــــاء ــــوا بالنصــــرانيةويف مقابل ــــالوا ,لتوحيــــد أت  []  :وق

^ _ ` a b c d e f Z ] !: وشــــــــــــــبهوا عبــــــــــــــادتم  ]٧

 r s] ملســـيح عيســـى بـــا مـــرمي فلمـــا نـــزلعبـــادة النصـــارى ابلألصــنام 
t u v w x y Z ]حنــــا نرضــــى : قــــالوا ]٩٨: األنبيــــاء

أمــا واهللا : بعـرىقــال عبـد اهللا بـا الزِّ . ألنـه عبـد أيضـاً  ؛أن تكـون آهلتنـا مـع عيســى
عبــد مــا دون اهللا يف أكــل مــا يُ : خلصــمته، ســلوا حممــداً  )يعــين حممــداً (لــو وجدتــه 

                                                 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlar Cevaplar, s. 276 
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والنصـارى تعبـد  ,زيـراً واليهـود تعبـد عُ  ,املالئكـةعبـده؟ فـنحا نعبـد  اْ جهنم مـع َمـ
 اورأو  ,الوليد وما كان معه يف اللـس مـا قـول عبـد اهللا وفعج. املسيح با مرمي

 كـلُّ ((: فقال فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وخاصم أنه قد احتجَّ 
طان ومـا يالشـ يعبـدونفإ�م . عبده اْ د ما دون اهللا فهو مع مَ بعْ يُـ  أن أحوَّ  اْ مَ 

 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³] : فـثنزل اهللا عـز وجـل ))أمرهم بعبادته
º » ¼ Z ]51(]١٠١: األنبياءF1(  ن العرب كانوا ال يهتمون فإمع ذلك و

فمـــثًال . مـــا مســـائلها إال قليـــل ءيف أدب العـــرب شـــي ولـــيس ,املســـائل الدينيـــةب
(رسـتم واسـفنديارو فـارس أسـاطري كسـرى  لـىارث كـان يـتكلم عاحلنضر با ال

52F

2(, 
ذبم جتـ تاحليـاة الـدنيا كانـ ويفهـم مـا هـذا أنَّ . قصص األنبياء عا وال يتحدث

نســبة تســعة وتســعني فهــم كــانوا وثنيــني ب ,وال الديانــة الــديابوال يهتمــون  ,دائمــاً 
الـديا بالرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم وال بولذلك ال ميكا تصور تثثريهم  ؛باملائة
لعايل مـا بقايـا احملرف يشبه بناء القصر االديا على وتثسيس الديا القيم . القيم

 .الزلزلة الشديدة اليت خترب كل بناء مع ما فيه
 نيمعلم واال ميكا أن يكون أميةٌ  مأبرز وصفه اأن القوم الذي: النوع الثاين

 .موأفكاره مومعامالت موخلقه مللرسول صلى اهللا عليه وسلم باعتقاده
أنه أتى بديا جديد  عِ يدَّ  ملَ  صلى اهللا عليه وسلم أن الرسولفاحلقيقة 

وما أنزل على  ,قًا ملا بني يديه ما التوراة واإلجنيلنزل مصدِّ  القرآن إنَّ  .أصالً 

                                                 
 .ما سورة األنبياء) 103-98(عند تفسري اآليات , انظر تفسري  ابا كثري )1(

 220: ؛ ص7: ما سورة الزخرف ما تفسري ابا كثري ج 57انظر تفسري اآلية  )2(
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(د اهللا إىل أنبيائهنما ع أنزلتا الكتو والصحف اليت مإبراهيم وغري ذلك 
53F

1(. 
 أحكام و قواعد وافقتيف القرآن  كانفلذلك   ,وأنزل مطهرًا ما التحريفات

م القرآن ما على أن حممدًا تعلَّ  وال يدلُّ  ,عليه فهذا ليس بعارٍ . سالفةالكتو ال
 .نيالكتو السالفة يف قومه اجلاهل السائدة يفاألفكار 

                                                 
 .6؛ الصف 31فاطر و ؛ 47النساء و ؛ 97، 91، 41البقرة سورة انظر  )1(
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 :في العهد المدنيمصادر القرآن -ب
 أهل الكتاب اليهود والنصارى -1

ويف هذا القسم نبحث عا ادعاء املستشرقني يف املصادر املختلفة اليت 
ونوضح أن مصدر القرآن  ,ستفيد منها حممد صلى اهللا عليه وسلمميكا أن ي
 ال؟ ول الكتاب والكتاب املقدس أههل هو أ

مصدر للقرآن الكرمي يف عهد ليس مثة على الرغم ما البحث الدقيق 
احمليط عرف أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ترك وقد  ,مكة سوى الوحي اإلهلي

وهو حميط كانت فيه مجاعة  ,ديد يف املدينةووصل إىل حميط ج ,الوثين يف مكة
 .ما اليهود يقال هلم أهل الكتاب

أصبح  )يثرب(ما مكة إىل املدينة  بجرتهوالرسول صلى اهللا عليه وسلم 
ما املسلمني دائمة فلذلك كانت حركاته كلها يف مراقبة  ,ذا شثنشخصًا 

ويف هذه املراقبة . احمليط اجلديد يف جوار املدينة أهل واليهود وغري ذلك ما
يف . و عليه أن يثخذ ما الناس املعلومات الدينية وينسو إىل اهللا تعاىلعُ صَ 

 .ال ما الناس ,كان يعلا أنه أخذ الوحي ما اهللا تعاىل  الوقت الذي
متثثر يف  صلى اهللا عليه وسلم عي بعض املستشرقني أن النيبومع ذلك يدَّ 

(ثليفهالقرآن ما توكثن  ,فواتح السور باليهودية
54F

واحلال أن عدد هذه السور  .)1
تثثر الرسول صلى فكيف  ,قرة وآل عمرانبكلها مكية سوى ال  ,سبع وعشرون
 اليهود؟ب اهللا عليه وسلم

                                                 
 .23القرآن واملستشرقون ص )1(
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أن تكون  )تاريخ القرآن(يف كتابه  هنولدكاملستشرق األملاين وقد نفى 
عند عيًا أ�ا رموز لموعات الصحف اليت كانت دَّ مُ  ,فواتح السور ما القرآن

فمثًال حرف امليم كان رمزاً  ,لني قبل أن يوجد املصحف العثماينوَّ املسلمني األ
واهلاء لصحف أيب هريرة، والصاد لصحف سعد با أيب وقاص،  ,لصحف املغرية
ركت يف وقد تُ . كية الصحفلفهي عنده إشارات مل. عثمان فوالنون لصح

(قرآناً  مواضعها سهواً، مث أحلقها طول الزمان بالقرآن فصارت
55F

1(.  
أن يكـون احملـيط اجلديـد مصـدراً لـه ومنوذجـاً  القـرآن قبـلأي: ونودُّ أن نسثل

بشدة أل�ـم كـانوا  ممهح أهل الكتاب ويذيقبِّ  وقد كاناإلسالم؟  ممثًال لفضيلة
  )56F2(.حيرفون الكلم عا مواضعه ويفرتون على اهللا الكذب

. ون أن عزيرًا ابا اهللايسكنون باملدينة كانوا يعتقدكانوا إن اليهود الذيا  

lk  q p o n m] :قال اهللا تعاىل
 z yx w v ut s r

وهذا يعارض اعتقاد توحيد اهللا  ] ٣٠ :التوبة[Z }|{~ے
 .تعاىل يف اإلسالم

 ¹ ¸ ¶] : وهؤالء اليهود كانوا يتهمـون اهللا تعـاىل بالبخـل ويقولـون

 Z]وأحيانـاً يقولـون ]٦٤: املائـدة : [$ % & '  Z]وهـذا  ]١٨: املائـدة
ــــة املطلقــــة يف اإلســــالم هــــون إىل واليهــــود كــــانوا ال يتوجَّ  ,يعــــارض اعتقــــاد األلوهي

                                                 
 23القرآن واملستشرقون،  )1(
 41املائدة  )2(
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فكيــف أخــذ الرســول  ,يعاملونـه معاملــة األعــداء كــانوا  جــه، بــلو حبســا التالرسـول 
صــلى اهللا عليــه وســلم تعــاليم اإلســالم مــا الــذيا كانــت صــفتهم البــارزة العــداوة 

 ؟للرسول واالفرتاء على اهللا
إن الرسول أخذ تعاليمه ما عبد اهللا با سالم وأمثاله ما أهل : فإن قيل

ف وحيرِّ  ,التلميذ ردو إىل هذا االدعاء يقلو دور األستاذ : فنقول ,الكتاب
أن التوراة يف األصل وحي إهلي  إىلفكما أشرنا . األخبار التارخيية ويعارضها

فهذا . واحد ألن مصدرمها ؛ذلك كان بني التوراة والقرآن تطابق يف األساسكف
 .ءذ تعاليم اإلسالم ما اليهود ومل يوح إليه شيخال يدل على أن حممداً أ

وهلم قسيس  قليل منهميف املدينة  ه كانما التاريخ أنفنفهم  النصارىأما 
 ألنه ؛اه فاسقاومسَّ  , عليه وسلم بالفسقوصفه الرسول صلى اهللا ,امسه أبو عامر
الرسول صلى اهللا  أحد حارب ضدَّ  غزوة ويف. وذهو إىل مكة ,حسد رسالته

(عليه وسلم يف صف املشركني مع رجاله الذيا تابعوه
57F

كثرية ال   أعمالوله  .)1
ألنه كان يريد أن يعلا رسالته فلما  ؛ى ضد الرسول صلى اهللا عليه وسلمصَ حتُْ 

(جهوده ضدهوبدأ  ,جاء الرسول وجنح يف رسالته حسده
58F

وملا مل ينجح يف  .)2
  .هناكم ومات ذهو إىل الشا ذلك

اب مصدرًا للقرآن الكرمي وللرسول الكذَّ  فهل ميكا أن يكون هذا الرجل
 صلى اهللا عليه وسلم؟ 

                                                 
(1) Muhammed Hamîdullah, İslâm Peygamberi, I 

 1/282، األشراف البالذري، أنساب )2(
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النصارى الذيا يعيشون مع  عليه وسلم مواقف اهللا صلىوللرسول 
(أرسل النيب إليهم رسوًال يدعوهم إىل اإلسالم ,بنجران

59F

 وفداوهم أرسلوا إليه  .)1
وجرت بينهم وبني الرسول صلى اهللا . لديا وغريهمما ستني شخصاً ما رجال ا

املوضوع تسع ومثانون آيًة ما أول  بشثن هذاعليه وسلم مناقشات طويلة ونزلت 
يف هذه  مذكورةوأدلة اإلسالم وأجوبته حبق النصرانية كلها . سورة آل عمران

ما ا و اليت ذكرت بذه السورة حتققت يف النصارى الذيا جاؤ  ,واملباهلة ,اآليات
ولكا ملا . جنران إىل املدينة ملناقشة اإلسالم مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم

يف دعواه خافوا وامتنعوا ما  صادق علموا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم
وصاحلوه مع قبوهلم  ))لكم دينكم ولنا ديننا(( :املباهلة ورجعوا إىل بلدهم قائلني

ع رئيسهم وقسيسهم إىل املدينة ولكا بعد رجوعهم إىل بلدهم رج. اجلزية
(فثسلما

60F

2(. 
ن اهللا ثالث إ: لقرآن وهم يقولونلهل النصارى مصادر  :ونّود أن نتساءل

ثالثة، املسيح ابا اهللا، واألقنوم الثالث هو روح القدس، وإن اليهود صلبوا 
وليس هلا  ,وغري ذلك ما العقائد واألفكار الباطلة اليت يردها اإلسالم ,عيسى

 وال ميكا أن يكون؟ ,يف القرآن الكرمي لّ حم أيُّ 
 .القرآن أخذ من الكتاب المقدس أنَّ بالزعم  -2

سون دِّ قَ اليهود يُـ  ,الكتاب املقدس ما العهد القدمي والعهد اجلديديتكون 
واملسلمون يؤمنون أن التوراة . العهدياسون والنصارى يقدِّ  ,العهد القدمي فقط

                                                 
 93حممد محيد اهللا، الوثائق السياسية، رقم  )1(
 .1/576؛ حممد محيد اهللا، املصدر نفسه ، 85. ص 1/2ابا سعد، طبقات،  )2(
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 ولكاَّ . العظيم نزل على عيسى ما اهللا العليّ واإلجنيل أُ  ,على موسى تأنزل

] : قال اهللا تعاىل يف اليهود. فوا اإلجنيلوالنصارى حرَّ  ,التوراةفوا رَّ اليهود حَ 

u v w x y z |{ } 

 ]١٣: املائدة[اآلية  Z ...§ ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ ے ~

(اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض
61F

وهم كانوا يعتقدون العقائد الباطلة  ,)1
 .كما ذكرت آنفاً   أيضاً 

 تالنســـخة املعتـــربة عنـــد اليهـــود وعلمـــاء الربوتســـتان: وللتـــوراة ثـــالث نســـخ
. والنســخة املعتــربة عنــد الكنــائس الشــرقية ورومــا باللغــة اليونانيـــة ,باللغــة العربانيــة

والتعارض بني هـذه النسـخ يـدل . والنسخة املعتربة عند السامريني باللغة البامرهية
(حتريفـــــات كبـــــريةعلـــــى أن يف التـــــوراة 

62F

وال نســـــتطيع أن نبـــــني هنـــــا التحريفـــــات  .)2
  .لضيق املكان تفصيال

 ,لوقــاو مــرقس، و نســخة مــىت،  :ولإلجنيــل أربــع نســخ معتــربة عنــد النصــارى
ــ ســنة إىل  37فهــذه النســخ مكتوبــة بعــد عيســى عليــه الســالم بــني ســنة . اويوحن
مكتوبـة  هـي بل ،بثيدي النصارى اليوم ليست هذه النسخ املتوافرةوالنسخ . 98

فلـذلك . بينهـا واردوالتعارض أيضاً  ,بعد ثالث مئة سنة يف القرن الرابع امليالدي
ة ئفهـذه النسـخ مرجحـة مـا بـني مخسـم. إزالتهـا )القونسـل(كنيسـة إييزنيـك   تقرر 

النسـخة حـىت يف  ,بـني النسـخ األربـعاليـوم  واردالتعـارض  فـإن ومـع ذلـك. نسـخة
فكيــــف يتصــــور أن هـــــذه . تعـــــارض مــــع العلــــموفيهــــا أيضــــاً مســــائل ت ,الواحــــدة

                                                 
 .51املائدة  )1(

(2) Ahmet Kahraman, Dinler Târihi, s. 124-125 
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 c d e f g h i j] :األناجيــل مصــادر للقــرآن الكــرمي الــذي
lk m n o p Z ]٤٢: فصلت[. 
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إن  مثال ,السماوية تطابق وتوازن الرساالتو يف احلقيقة بني القرآن الكرمي 

 ¶]: قال اهللا تعاىل ,لذيا ما قبلهمسنا اهدي املسلمني يريد أن ي اهللا

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿Z ]٢٦ :النساء [ 

 ¾¿]: قالفاألنبياء قبله بوأمر اهللا رسوله أن يقتدي 

ÄÃÁÀZ]إىل ذلك مل يقل القرآن  وإضافةً   .]٩٠: األنعام
جاء مصدقًا ملا  بل قد ,السماوية الرساالتبينه وبني  عالقةالكرمي قط أن ال 

ومطهرًا إياها ما التحريف والباطل املختلط  ,والصحفبني يديه ما الكتو 

 TSRQPOU]:قال اهللا تعاىل ,بثيدي الناس

ZYXWVZ ] وال فرق بني القرآن والكتو   ]٤٨: املائدة
( السماوية قبله يف العقائد األساسية واحلقيقة اإلميانية

63F

 :حىت يف العبادة مثل ,)1
(الصالة والزكاة

64F

(والصوم )2
65F

(واحلج )3
66F

(العدالة :احلسنة مثل ألخالقاويف  ,)4
67F

5(, 
( والعمل الصاحل ,واألكل ما الطيبات

68F

األخالق وا مُّ ذواألنبياء كلهم  .)6

                                                 
 .185البقرة  )1(
 .14؛ طه 55، 31؛ مرمي 73األنبياء  )2(
 .183البقرة  )3(
 .27احلج  )4(
 .25احلديد  )5(
 .52-51املؤمنون  )6(
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(السيئة
69F

 أعطيتواألوامر العشرة اليت  .رسلوا لتبليغ مكارم األخالقم أُ �أل ؛)1
لعيسى عليه السالم  أعطيتواملواعظ احلسنة اليت  ,ملوسى عليه السالم يف التوراة

خذ ما التوراة وما أُ  نفهذه كلها ال تدل على أن القرآ. أيضاً   القرآنيف مذكورة
ة الذي أرسل الرسل العز  وهو ربُّ  ,واحد هامصدر  نأ على وإمنا تدلُّ  ,اإلجنيل

 .وأنزل معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط ,بالبينات
 وهنا نذكر بعض األسباب اليت متنع أن يكون الكتاب املقدس مصدراً 

 :للقرآن الكرمي
  هة األسلوبجالفرق من  -أ

هناك فرق واضح بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس ما جهة األسلوب 
 ,درس ألويل األلبابعربة و  ما هوفالقرآن يبني ما القصص  ,يف بيان القصص

(رد فيها التفصيالتسنرى أن يوال 
70F

الرسول صلى  ةإمنا هو يقص القصة لتسلي ,)2
وال يذكر تاريخ  ,ولتذكري الناس املسائل املهمة يف الديا والدنيا ,اهللا عليه وسلم

هي عبارة عا التوراة اليت  أما. أمهية بالغة يف تبليغ الرسالة اإذا كان هل الالوقائع إ
(تدويا التاريخب ةخمتصفهي  القسم األول ما الكتاب املقدس

71F

ويف مدخل  .)3
(لسالمأنه يبحث عا حياة املسيح عليه ا جنداإلجنيل 

72F

ونشاهد عمومًا أن  .)4
اليهود، واإلجنيل كتاب يبحث عا تاريخ شخص  يخالتوراة كتاب يبحث عا تار 

أمم يبحث عا  ألنه ؛والقرآن ليس كذلك ,ح عليه السالمييعين املس ,واحد
                                                 

 .183-181، 165، 152-151، 128الشعراء  )1(
 .176؛ األعراف 111يوسف  )2(
 .50-1الكتاب املقدس، التكويا  )3(
 )مىت، مرقس، لوقا، يوحنا(املصدر نفسه  )4(
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وإذا . وعا أعماهلم الصاحلة أو السيئة ونتيجتهما ما املكافثة أو الازاة متعددة
املسائل العامة املتعلقة بالناس كافة واألسباب  يفيخ حبث التار  يفحبث القرآن 

 .)73F1(موالنتائج اليت تؤثر يف حياة البشر كله
 الفرق من جهة المحتوى -ب
  .اهللا تعاىل وعقيدة التوحيدب تليقال  سملقدايف الكتاب  عبارات دجو و  -أ

(يف القرآن الكرمي مذكورةإ�ا  ,فلنبحث عا قصة نوح عليه السالم
74F

2(,  
(يف التوراة مذكورةا هي كم

75F

ا الشرك عه اهللا تعاىل زِّ أنه ينَـ  دويف القرآن جن. )3
 واليت هيأما يف التوراة احملرفة  )76F4(.أهل الضالل أوصافا عوالصفات الناقصة و 

فمثًال نرى فيه أن اهللا تعاىل . بثيدينا اليوم نرى إسناد صفات البشر إىل اهللا تعاىل
ولتذكري هذا الوعد . د أنه ال يفعله بعد ذلكووع ,أظهر الندامة بعد الطوفان

وفيه أيضًا أن  )77F5(.مثل هذا الطوفان حيدثوضع قوسه على السحاب حىت ال 
ويف اليوم السابع اسرتاح ما  ,اهللا خلق السموات واألرض يف ستة أيام

(التعو
78F

الذي ال يكاد يغلو على عبده ربه وفيه أيضًا غوغاء بني يعقوب و  .)6
وبعد . حىت يضرب فخذه ,على كل عبد وقاهر فوق عباده وهو غالو, يعقوب

                                                 
(1) Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 309 

؛ وغري ذلك ما 28-1؛ نوح 17-9؛ القمر 30-23؛ املؤمنون 49-25؛ هود 64-59األعراف  )2(
 .السور

 .9-5الكتاب املقدس، التكويا  )3(
وغري  43؛ اإلسراء 171؛ النساء 116؛ البقرة 180-159؛ الصف 26-22سورة األنبياء  :انظر )4(

 .ذلك
 17-9/11ا، الكتاب املقدس، التكوي )5(
 3-2/1املصدر نفسه، التكويا  )6(
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أنا ال أتركك أن تذهو : ولكا يعقوب قال ,ذلك أراد اهللا تعاىل أن يذهو
(بثيدينا اليوم اليتواألمثلة كثرية يف التوراة  )79F1(.حىت جتعلين مباركاً 

80F

أ�ا  فبدهي .)2
 رَّ أل�م حَ  ؛موضوعة ما قبل اليهود

ُ
لوا كالم اهللا وبدَّ  ,عند اهللال ما زَّ نَـ فوا كتابم امل

مصدراً للقرآن الكرمي الذي ال التوراة وافرتاضاتم فكيف تكون  وأضافوا افرتاءهم
 ؟ما حكيم محيد يلٌ زِ تنْ  ,يثتيه الباطل ما بني يديه وال ما خلفه

 .تعارض عدل اهللا وعقل اإلنسانوجود األحكام اليت  -ب
حىت النسل الثالث ذنوب اآلباء األبناء عا  هللا يسثلا((: يقال يف التوراة

())والرابع
81F

())قتل ال حمالةأمه أو والده يُ  وُّ سُ يَ والذي (( ,)3
82F

الثور إن قتل (( ,)4
())كل حلمهْؤ وال يُـ  )تل باحلجرقْ يعين يُـ ( جمبقرنيه أحدًا رُ 

83F

وفيه أمثلة كثرية ال  )5
فكيف يوافق أن يكون مثل هذا الكتاب  ,نهثناسو شتوافق عدل اهللا وال ت

 ¦§¨]: رًا للقرآن الذي يثمر بالعدل واإلحسان ويقولمصد
© «ª ¬ ® ̄ ° ²± ³ ́ µ ¶ ̧ Z 

  ].١٥: اإلسراء[
 .افرتاءات على األنبياء دوجو  -ج

                                                 
 10-35/9؛ 31-32/25الكتاب املقدس، التكويا  )1(

(2)Abdü'l-Aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 312-314 
 20/5الكتاب املقدس، اخلروج،  )3(
 21/17املصدر نفسه، اخلروج،  )4(
 21/28املصدر نفسه، اخلروج،  )5(
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ال تناسو هلم  اذنوبو  ,ت على األنبياءيف قصص التوراة افرتاءانرى 
 يف التوراة أن حام با نوح رأى أباه وهو سكران جاءفمثًال . مقامهم وعصمتهم

(وأخرب إخوانه حىت سرتوه بلباس ,رى عورتهوعريان تُ 
84F

1(. 
بعد هالك قومه بعذاب إهلي ذهو إىل الغار وزىن  لوطاً أن  أيضا هفيونرى 

(حىت تكونا حاملني ,مع بنتيه
85F

داود  :مثل آخريات على أنبياء ءاوفيه افرتا .)2
آيات  ذلكويف . ما األنبياء همون ويوسف وغري ر اوسليمان وإبراهيم وموسى وه

د معلومات أرا اْ ومَ . وآيات مصححات يف القرآن الكرمي ,حمرفات يف التوراة
تعارض  أفكارأيضًا خرافات و  ويف الكتاب املقدس. واسعة فلرياجعهما

(العقل
86F

3(. 

                                                 
 24-9/20كويا الكتاب املقدس، الت )1(
 .36-19/30التكويا  ,املصدر نفسه )2(

(3) Abdü'l-aziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 317-319 
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 . تعالى لتحقيق آمالهأنه ينسب كالمه إلى اهللا ب الزعم -1

يتفقون يف الزعم صلى اهللا عليه وسلم  رسالة حممدبإن الذيا ال يؤمنون 
حممد صلى اهللا  با وإمنا هم خيتلفون يف املصادر اليت استعان ,ف القرآنثنه مؤلِّ ب

دعاءات ؛ فلذلك حنا نبحث عا هذه االنهف القرآن ودوَّ عليه وسلم حينما ألَّ 
 .والفرضيات
لتحقيق آماله  يينسو كالم نفسه إىل مصدر إهل حممداً  أنَّ  نعو يدَّ وهم 

دعاء هل نعتقد أن هذا اال. ال الدنيويةصه على مجع األمو رْ الشخصية مثل حِ 
ل صلى اهللا عليه وسلم أن و لرسلف ؛ؤيدهال ت التارخييةاملصادر إن ال؟  وصحيح أ
(سًا ما الغنائميثخذ مخُُ 

87F

ال  وقد ,يكا غنياً  مع ذلك مل يثخذ شيئًا منها وملو  ,)1
(وبذه الغنائم كان يقري الوفود والسفراء .د يف بيته شيئًا يثكلهجي

88F

ويعني  ,)2
(املوايل الذيا أصبحوا أحراراً 

89F

(وجيعلهم أحراراً  ,وأحياناً يشرتي العبيد ,)3
90F

وكان  ,)4
ذكر يف القرآن وكان يصرف أموال الزكاة يف احملل الذي يُ  ,ال يثخذ الزكاة أصالً 

(الكرمي
91F

 لُّ حتأ�ا ال إعالنًا واضحًا بينًا  فكما ال يثخذ الزكاة لنفسه أعلا .)5

                                                 
 41األنفال  )1(
 2/137ابا هشام، السرية  )2(
 .2953برقم , باب قسم الفيء, مارةكتاب اخلراج واإل  أبو داود، )3(
 .1/203ابا هشام، السرية  )4(
 .60التوبة  )5(
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(بين هاشم وبين املطلوألقربائه ما 
92F

واألمثلة كثرية على أنه مل جيمع أمواالً ومل  .)1
  .يكا غنياً 
لتحقيــــق أغراضــــه  مــــا لــــيس منــــه يالــــوحإلــــى ب َســــأنــــه نَ بالــــزعم  -2
 .الجنسية
 وزينيب صلى اهللا عليه وسلم بج النزوا  وهذا الزعم يقصدون به قصة 

يد با حارثة موىل رسول ز متزوجة بزينو كانت  ف أنَّ رِ فكما عُ . ت جحشنب
بالرسول صلى جها اهللا تعاىل قها زيد زوَّ فلما طلَّ  ,هعيِّ داهللا صلى اهللا عليه وسلم و 

 [ \ ] ZYXWVU] :فقال ,اهللا عليه وسلم
^ _ ̀ a b c d e f gZ]٣٧: األحزاب[ 

 _ ̂ [ ]\] :بينت سبو زواج النيب بزينو وهو فاآلية
` a b c d e f g Z  واحلال أن الرسول كان

وكان ال  ,قبل زيد لفعل ذلك هالو أراد أن يتزوجو  ,عمتهيعرف زينو أل�ا بنت 
ملاَّ طلَّقها  مةكزوجها حلتولكنه  ,إىل اهللا شيئا وينسو ,حيتاج إىل أن يضع وحياً 

 .اىلوذلك بوحي ما اهللا تع, زيد
 .يالوح اختالفساقه إلى  على الرئاسةصه رْ أن حِ بالزعم  -3

عون أيضــاً كني يف زمانــه كــانوا يــدَّ ر ألن املشــ ؛زعــم بــال دليــل وال حجــةهــذا 
ويــزعم . ، وللحصــول عليهــا يضــع الــوحي ويســند إىل اهللا تعــاىلئاســةأنــه حيــو الر 

إ�م قـالوا . فرعون قبلهم مثل أتباع ماالرسالة بالذيا ال يؤمنون  هذا الزعم أيضاً 
                                                 

 .176,15/180-7/175على مسلم  النووي: و انظر, 7، 4؛ النسائي، الزكاة 51داود، الزكاة  أبو )1(
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 Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó] : رونايف حق موسى وه

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Z ]وقــــالوا يف نــــوح  ]٧٨: يــــونس

 ]٢٤: املؤمنـون[ v w x y z { | } ~Z] : عليـه السـالم

ولو طلبهـا مـنهم  ,ة ومل حيتج إليهاسئاوسلم مل يطلو الر  صلى اهللا عليه ولوالرس
ــ(( :أل�ــم قــالوا ؛مــا يريــدكــوه مللَّ   تطلــو مــاالً  إن كنــت إمنــا جئــت بــذا احلــديثف

مجعنا لك ما أموالنا، حىت تكون أكثرنا ماًال، وإن كنت إمنا تطلو الشـرف فينـا 
فقــال رســول اهللا صــلى اهللا  ))نــاك علينــاكْ لَّ دناك علينــا، وإن كنــت تريــد ملكــاً مَ وَّ َســ

، وال أمــوالكم أطلــوُ مــا يب مــا تقولــون، مــا جئــتكم مبــا جئــتكم بــه ((: عليــه وســلم
كتاباً،   ولكا اهللا بعثين إليكم رسوالً وأنزل عليَّ  ,رف فيكم، وال امللك عليكمشال

غتكم رسالة ريب ونصحت لكم، فإن تقبلوا وأمرين أن أكون لكم بشرياً ونذيراً فبلَّ 
أصــرب ألمــر  وه علــيَّ كــم مـا الــدنيا واآلخــرة، وإن تـردُّ مـين مــا جئــتكم بـه فهــو حظُّ 

()) وبيـنكماهللا حىت حيكـم اهللا بيـين
93F

سـة؟ أو هـو ئاهـل يف هـذه العبـارة طلـو الر  .)1
 ؟مهما كانت العقباتويفعل ما يؤمر  رسالة يقوم بتبليغهاصاحو 
تماعياً جإصالح قومه ا زعمهم أنه كان يريدادعاءات أخرى مثل  مثة -4

أو هو جمنون ال  ,إىل اهللا هنسبوي ,شاعر يقول الشعر ومثل قوهلموأخالقياً؛ 
 .ليعرف ما يفع

: )حممد(يف كتابه  Hubert Grimmeيقول املستشرق األملاين هوبرت جرمي 
، بل إمنا كان يدعو إىل نوع ر بديا جديدمل يكا حممد يف بادئ األمر يبشِّ ((

                                                 
 .479ابا كثري، السرية النبوية،  )1(
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رجعه فاإلسالم يف صورته األوىل األصلية مل يكا حيتاج إىل أن نُ  ,ما االشرتاكية
و نراه مل ثا إذا نظرنا إليه عا كألننذلك  ؛إىل ديانة سابقة تفسر لنا تعاليمه

جتماعي تدف إىل تغيري اإلصالح هو حماولة ، بل دينا مساوياً يظهر إىل الوجود 
وعلى األخص إىل إزالة الفروق الصارخة بني األغنياء  ,األوضاع الفاسدة

لذلك نراه يفرض ضريبة معينة ملساعدة ... عني والفقراء املضطهدياشِ اجلَ 
ا يستخدم فكرة احلساب يف اليوم اآلخر كوسيلة للضغط وهو إمن ,اجنيتاحمل

())املعنوي وتثييد دعوته
94F

أليس ما ((: التهامي نقرة بعد نقل هذه العبارةيقول  .)1
النبوة عا حممد بذه السذاجة ليجعل منه  )جرمي(املستشرق السخف أن ينفي 

  !.؟))مصلحاً اجتماعياً يدعو إىل االشرتاكية
 :)املذهو احملمدي(يف كتابه  Gibbليزي جو جنول املستشرق اإلويق

ر بضرورات الظروف اخلارجية ل شخصية مبدعة قد تثثَّ إن حممدًا كك((
 اريدًا بني األفكدج ، مث هو ما جهة أخرى قد شق طريقاً احمليطة به ما جهة

ا انطباع هذو ... دائرة يف احمليط الذي نشث فيهالوالعقائد السائدة يف زمانه، و 
ن نقف على أثره واضحًا يف كل أدوار حياة حممد، از ملكة ميكا أالدور املمت

: مث يقول جو ))جنح ألنه كان واحدًا ما املكيني ن حممداً إ :وبتعبري إنساين
، أو بسبو كا ما أجل متسكهم بالدياويبدو أن معارضة املكيني له مل ت((

ية ب سياسل ترجع أكثر ما ترجع إىل أسباب ...عدم رغبتهم يف اإلميان
())واقتصادية

95F

2(. 

                                                 
 .27. التهامي نقرة، القرآن واملستشرقون، ص )1(
 .28-27التهامي نقرة، القرآن واملستشرقون،  )2(
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 ؛م حجة مقنعة ال قيمة الدعائهخيالف التاريخ وال يقدِّ  اْ مَ  وال شك أنَّ 
 .ألنه ال يستطيع أن يتخلص ما ميوله وأهوائه

ما التاريخ يعرتف  نصوصاً ا كون القرآن الكرمي كهانة أو شعرًا فلنقرأ وأمَّ 
. عر وال سحرفيها أعداء حممد صلى اهللا عليه وسلم أنه ليس بكهانة وال ش

أن الوليد با  سعا ابا عبا يو رُ : يف النص التايلوحنا ال نتكلم فيه شيئاً فلنقرأ 
: فقال. ونفر ما قريش وكان ذا سا فيهم، وقد حضر املوسمهو غرية اجتمع امل

مجعوا فيه ه، وقد مسعوا بثمر صاحبكم هذا، فثإن وفود العرب ستقدم عليكم في
 . كذب بعضكم بعضاً ويرد قول بعضكم بعضاً وال ختتلفوا في ,رأياً واحداً 

  .يا أبا عبد مشس فقل وأقم لنا رأياً نقوم به: فقيل
 . أنا أمسعو فقولوا  ,بل أنتم: فقال
 .كاها  :نقول: فقالوا
 . رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكهانفقد ما هو بكاها، : فقال
 .جمنون: نقول: فقالوا
وال  هِ قِ نْ فما هو ِخبَ  ,وعرفناه نوناجلولقد رأينا . ما هو مبجنون: فقال

 . ه وال وسوستهاُجل◌ِ ختَ 
 .شاعر :نقول: فقالوا
ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه  :فقال

 . عرشِّ الهو ب ومبسوطه فما
ـ. هو بساحر ما :قال. فنقول هو ساحر: قالوا وسـحرهم  رَ احَّ قد رأينا السُّ

 . هدِ فما هو بنفثه وال بَعقْ 
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 فما نقول يا أبا عبد مشس؟: قالوا
فما أنتم  ,ن فرعه جلىنً إو  ,ْذقعواهللا إن لقوله حلالوة، وإن أصله ل: قال

ساحر، : ن تقولواألَ القول  أقرب نَّ إو  ,باطلف أنه رِ بقائلني ما هذا شيئًا إال عُ 
وأخيه،  وبني املرء ,وأبيه، وبني املرء وزوجتهق بني املرء رِّ فَ هو ساحر يُـ : فتقولوا

(...فتفرقوا عنه بذلك. وبني املرء وعشريته
96F

1(  
عاه املشركون املعاصرون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا ما ادَّ 

! ما يقولون عجوه املستشرقون بعد القرون الطويلة فما أاوهذا ما ادع ,اجلاهلية
هرون ويظ ,وال يستطيع البشر أن يثيت مبثله ,يعتقدون أنه حق ووحي ما اهللا

فماذا . داً وكفراً ابغياً وحسداً وعن ,أو شعر ,أو سحر ,إنه كهانة :خالفه ويقولون
 . نقول؟ فاهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل

فـــإذا نظرنـــا إىل القـــرآن . فهـــو أيضـــاً ادعـــاء باطـــل ال أصـــل لـــه نوأمـــا اجلنـــو 
إىل  هــون اخلطــابوجِّ يإ�ــم . املشــركني يف مكــان غــري واحــد اتــامالكــرمي نــرى فيــه 

 ]٦:احلجـــر[ L M N O P Q R Z] : الرســـول ويقولـــون

 [m n o p q r Z ]٣٦ :الصـــــــــــــــــــــــــــافات[ [u v 

w Z ]٥١: القلم[ 
ما  ءؤما با ما له شيفهذه كلها مزاعم باطلة وافرتاءات كاذبة ال يُ 

 .اموثقافتهالعقل أو علم ما الديا والدنيا 

                                                 
 500-1/499ابا كثري، السرية النبوية،  )1(
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االنقالب  وحقق ,إن ما ترك منافع نفسه((: Renaulenويقول رنولني 
التوحيد يعين  اهدم الوثنية وأقام مقامه اْ ومَ  ,قه ليس مبجنونيف ديا قومه وأخال
وبواسطتها أخرج قومه ما ظلمات اجلاهلية وسبو احرتام  ,وحدانية اهللا تعاىل

وفتح سبيل الشرف ما  ,وأخاف الناس منهم ,مدة طويلة للعرب الناس
القوانني اليت طبقت مبجموعة ما ما جهز الناس  وإنَّ . الفتوحات ليس مبجنون

منذ أكثر ما ألف ومئيت سنة يف البلدان املختلفة التابعة لإلسالم ليس 
())مبجنون

97F

1(.  
 صلى اهللا عليه وسلم البدنية تعلق بصحة الرسولي آخرهناك ادعاء و  -5
 أو نَورستين أو اخليال مثل مرض الصرع أو اهلسرتيَ  ,والنفسية

)Hallucination(.  
عوا دَّ ني مل يَ ملشركو أن معاصري الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما اوال غر 

عاه أوًال الُكتَّاب هذا االتام قدمي، ادَّ  فإنَّ  ومع ذلك. عرَ أن فيه مرض الصَّ 
فمثًال املستشرق  )99F3(.اب يف أوربا إىل يومنا هذاانتشر بني الكتَّ مث  )98F2(,نالبيزنطيو 

رى يف الرسول عند حلاالت اليت تُ ا((: يذهو إىل أن الفرنسي جوستاف لوبون
وال أمهية لذلك فلم يكا (( :فيقول. نزول الوحي ليست إال نوبة مرض الصرع

وإمنا  ,لديانات، ويقودون الناسن ائو د ما املفكريا هم الذيا ينشاملزاج البار  ذوو
قاموا األديان وهدموا الدول وهم الذيا أ.. وا هذا الدورلُ ثـَّ أولو اهلوس هم الذيا مَ 

                                                 
(1) Abdülaziz Hatip, İddiâlara cevaplar, s. 345-346 

 دائرة املعارف اإلسالمية، مادة حممد: انظر )2(
(3) Abdulaziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 346 
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ولو كان العقل ال اهلوس هو الذي يسود العامل . وا اجلموع وقادوا البشروأثار 
())لكان للتاريخ جمرى آخر

100F

1(. 
هل هذا صحيح؟ هل كان إبراهيم وموسى وعيسى وحممد وغريهم ما 

 كثري مانني؟ أو فيهم مرض الصرع؟ ولذلك اتبعهم  االسالم جم معليه األنبياء
الدولة ما  الن ما الرجال والنساء ورجو واملفكر اصة العلماء واألدباء خبالناس و 

 ؟ما دهاة قومهم الذيا أسسوا الدول كان  بعضهمإن حىت  ,نيم خمتلفاأقو 
ألنه ال يفرق  ؛وافرتى هذا االفرتاء ,رمبا النون هو الذي قال هذا القول

وما ال يعي ما وال بني النيب الذي يوحى إليه ما عند اهللا  ,بني الغث والسمني
 .يقول

ا ال أنــ.  فهمــا مرضــان عصــبيان وروحيــانســرتي أو نورســتينهلاوأمــا مــرض 
صــلى اهللا عليــه  إشــغال املقــام بكــالم ال يليــق بــه وإمنــا أقــول لــو كــان الرســولأريــد 

            مريضـــــــاً بـــــــذيا املرضـــــــني مل يتبعـــــــه أبـــــــو بكـــــــر وعمـــــــر وعثمـــــــان وعلـــــــي وســـــــلم 
ة بــا عبيــد اهللا وخالــد وطلحــعــاص المعاويــة وعمــرو بــا و  وعبــد الــرمحا بــا عــوف

هم غـري وعائشـة وزينـو وصـفية و  تيب با كعو وزيد بـا ثابـعباس وأُ الوليد و البا 
وما التابعني وما بعدهم ما العلمـاء املسـلمني  ,رضوان اهللا عليهمما الصحابة 

ثني ومـا احملـدّ . اخلاصـة بـه ودرسـوا األحكـامفسروا القرآن الكرمي الذيا  ,املفسريا
 كانــت  هــل هــذه األعمــال كلهــا .حــىت وصــل إلينــا بســنده كالمــه  حفظــواا الــذي

حلفظ كالم رجل مـريض مصـاب باهلسـرتي أو نورسـتين أو حلفـظ كـالم اهللا الـذي 

                                                 
(1) Abdulaziz Hatip, İddiâlara Cevaplar, s. 346 ) ،141نقالً عا حضارة العرب، بريوت(  
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 g h i j k l] : فظـه إىل يـوم القيامـةحبهد أنزله على رسوله وتعَّ 

m Z ]؟]٩ :احلجر 

ـــــــزعم  -6 ـــــــال ـــــــه وســـــــلمب ــــــــ ثن يف الرســـــــول صـــــــلى اهللا علي  :مـــــــا يعـــــــرف ب

فهـــو  ,غـــري موجـــودٍ  ءهـــو ظـــا شـــيو . Hallucination )اخليـــال(ن هالوسيناســـيو 

بعــض املستشــرقني . رى يف املرضــى الــذيا فــيهم مــرض شــيزوفرين وبارانويــامــرض يُــ

وحممــد صــلى اهللا عليــه  ,خيــاال ن مصــدر القــرآن هالوسيناســيون، يعنــونيزعمــون أ

 مسثلة طبيـةفهذه  ,رى لهيُ  إمنا هو خيالٌ , مل ير جربيل ومل يثخذ منه وحياً وسلم 

ولكا حنا نعرف أن الذيا ال يؤمنـون  ,النفستتعلق باختصاص األطباء وعلماء 

مثــل املشــركني بنبــوة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم يفــرتون عليــه وعلــى اهللا الكــذب 

فهـم بـذه . عـارض بعضـها بعضـاً يفهذه مزاعم خمتلفة . يف مكة واليهود يف املدينة

 ] T U V W X Y Z]  .هدم اإلسالم إىل املزاعم يهدفون
\ ] ^ Z ]ا عـــــفكثـــــري مـــــا املشـــــركني يف املاضـــــي رجعـــــوا  ]٨ :الصـــــف

 . فكذبوا أنفسهممزاعمهم وآمنوا مبحمد وبالقرآن 
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منيـــة واهلـــوى مثـــل أن مصـــدر القـــرآن األ ,أخـــرى باطلـــةهنـــاك مـــزاعم و  -7
(حتــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــعور

101F

 الالشــــــــــــــــــعور اجلمــــــــــــــــــاعيأثــــــــــــــــــر حتــــــــــــــــــت أو هــــــــــــــــــو  ,)1
)collective unconscious()102F2( أن الرسـول حـىت يف يقصـد . و نتيجة مقام الزهـدأ

نتيجــة الزهــد الطويــل ظهــر لــه الكشــف بالســمع  مــاو . صــغره وشــبابه كــان زاهــداً 
 .ذا الكشفهلوالقرآن الكرمي أثر . والبصر

القرآن  أنهو و  ,النقل هالعقل وال حيمل ههناك ادعاء غريو ال يقبلو  -8
لديث يدعي أن واملستشرق  )103F3(.ظهر نتيجة اخلوف واحلزن الشديد ملوت ابنيه

ته، وعزلته يف غار حراء وخوفه ما ازوج كربىموت ابنه، و  على سببه حزنه
اه ثالث مرات كلها مسببة جربيل إي ومهه رؤية جربيل وضمَّ توهو يرى أن . اجلا

 .)104F4(تكر اليت ذُ  األسبابا ع
اء منذ ذهو الرسول إىل غار حر  فلماذا اً إذ ؛ال أصل له وهذا الكالم

ومع ذلك  ؟كثرية كل سنة بدون خوف وال حزن  ات وبقي هناك مدة ليالسنو 
هل هو يف هذه املدة كلها  ؟أن الوحي استمر ثالثًا وعشريا سنة رنفسف يفك

زل والرسول بني كان ينْ   يواحلزن ويف غار حراء؟ واحلال أن الوحيف اخلوف 
ما غري ذلك و  ,ارًا يف احلضر والسفر ويف السهول واجلباله ليًال و�ئأصدقا

 .العزيز الرحيم َذْيا أنزل على الرسول فيهما وحي ما اهللالالزمان واملكان ال

                                                 
 .364، املصدر نفسه،  A. Hatip: انظر. عي هذااملستشرق رودينسون لديث يدَّ  )1(

 .372-371. ص. انظر املصدر نفسه. عي هذااملستشرق واط يدَّ  )2(
 .376. املصدر نفسه، ص )3(
 .376املصدر نفسه،  )4(
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أن الوحي  أل�م يرونفكرة الوحي،  لدى املستشرقني يف احلقيقة اإلشكال
 ,ليس ما خارج نفس النيب وإمنا هو إهلام فائض ما استعداد النفس العالية

  ,ما داخلها وليس نابعاً  ,النيب ي ما خارج نفسحواملسلمون يعتقدون أن الو 
خالف بني املسلمني يف أن القرآن نزل به الروح  وال.كما يتوهم املستشرقون

 c d]: كما قال عز وجل. األمني على قلو حممد ليكون ما املنذريا
e f*h i j k*m n o  p

q*utsZ ]والنيب املوحى إليه جيد اليقني  ]1٩٥-١٩٢: الشعراء

أم بغري واسطة، بصوت يسمعه  أكان هذا الوحي بواسطةٍ  ءً بثنه ما عند اهللا سوا
 .أم بغري صوت

وباب النبوة ليس مفتوحًا لكل أحد مهما ((: يقول الدكتور التهامي نقرة
هرة الوحي يف مفهومه الديين الصحيح ظا كما أنَّ   ,سهنفُ  تْ عظم اإلشراق أو مسََ 

م باهللا ما غري حلول تصاهلُ وبه يكون ا ,اصطفاهم النبوة اِ اهللا با مَ  روحية خصَّ 
 .تعاليمه للناس إبالغحتاد ليكلفهم اوال 

لول روح اهللا يف روح املوحى إليه، رمبا تفهم الوحي على أنه ح النصرانيةو 
وهو ما . فيه روح اهللا صار إهلاً  حلَّ  اْ مَ  ألنَّ  ؛ه املسيح إال بذا احللولفلم تؤلِّ 

())وال حيل فيه غريه ,ال حيل يف غريه فاهللا سبحانه ,نفياً مطلقاً  ينفيه اإلسالم
105F

1(.  

                                                 
 . 27التهامي نقرة، القرآن واملستشرقون، ص  )1(
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عظمـة الرسـول بيعرتفـون  نيهيستشرقني نز فإن ما امل ءمهما يكا ما شيو 
مـــا  وهدُّ وال يســـتطيعون إال أن يعـــ. وإن مل يعرتفـــوا بنبوتـــه ,صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

املسشــــرق ( مثــــل كلــــود أتيــــان ســــافاري. أعظـــم الرجــــال الــــذيا ظهــــروا يف التــــاريخ
 .)106F1()املستشرق اإلجنليزي(اليل وماس كار وت )الفرنسي

أل�ــــم كــــانوا  ؛متباينــــة اً ومــــع هــــذا فــــإن للمستشــــرقني آراء خمتلفــــة وأغراضــــ
فلـذلك  ,يريدون أن يهدموا اإلسالم بسـالح غـري سـالح القتـال وهـو االستشـراق

أو الصــرع أو حنــو وصــفوا ظــاهرة الــوحي ومــا كــان يعــرتي النــيب عنــد تلقيــه بــاهلوس 

 a b c Z ` _]  :قـال اهللا تعـاىل )107F2(.فات النفسـيةحنراذلك ما اال

 A B DC E F G @ * < = > ;]  :وقــال ســبحانه ]٢: القلــم[

* I J LK M N O * Q R S T Z ]واهللا يقـول  ]٤٣ - ٤٠: احلاقـة

  .احلق وهو يهدي السبيل

 

                                                 
 .25-24:املصدر نفسه )1(
 . 29-28املصدر نفسه، ص  )2(
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