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ABSTRACT
The term “Orientalism” later known as “Oriental Studies,” began in reference
to the study of languages and cultures of the so-called Orient. Although
initially focused on the ancient and modern Near East, the term “Orient” was
indiscriminately used for all of the Asian civilizations encountered by
Europeans in their eastward imperial and colonial expansion. The term is
derived from the Latin oriens, in reference to the direction of the rising sun or
the east. The study of Islam and Muslim cultures during the medieval period in
Europe was primarily apologetic. Oriental scholars translated religious,
historical and literary texts from Arabic, Persian, Sanskrit, and Chinese, but
most of these translations are not considered critical editions.
Modern Orientalism in an academic sense begins in the 18th century. In 1734
George Cell translated the holy Quran and criticized over the holy Quran due
to Modern Orientalism sense. He wrote: Several if which stories or some
circumstances of them are taken from the old and New Testament, but many
more from the apocryphal books and traditions of the Jews and Christians of
those ages, set up in the Koran as truths in opposition to the scriptures. That
Muhammad was really the author and chief contriver of the Koran is beyond
dispute…however they differed so much in their conjectures as it the
particular person who gave him such assistance; that they were not able, it
seems, to prove the charge; Muhammad, it is to be discovered.
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الوحى أمر مهم ،مدار جميع امور اإلسالم واحكامه على الوحى ألن القرآنبناء اإلسالم وهو كله وحى من اهلل قال اهلل
2
لنبيهعليهالسالم"قل..اناتبع إالمايوحىإلى" 1وقولهتعالى"ومايتطقعنالهوى*إنهوإالوحىيوحى"
معنى الوحى :أصل الوحى االشارة السريعة بالكالم على سبيل الرمز والتعريض ،أوبصوت مجرد عن
التركيب أوبإشارة ببعض الجوارح ،أوبالكتابة3فالوحى اإلشارة والكتابةوالرسالةواإللهام والكالم الخفى وكل
ماألقيتهإلىغيرك يقال وحيتإليهالكالموأوحيتووحىوحياوأوحىايضاأى كتب
الوحىبمعناهاللغوىيستعمل
َ ََْ َ ُ
ين َأنْ
وسى َأ ْن َأ ْرضعيه"4و " َوإ ْذ َأ ْو َح ْي ُت إلَى ْال َح َواري َ
َ
ْ
َ
ُ
 .1إللهام الفطرى كقوله تعالى"وأوحينا ِإلى أم م
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
5
آ ِم ُنوا ِبي َو ِب َر ُسولِي"
6
 .2لإللهامالطبيعىوالغريزيللحيوانكقولهتعالى"وأوحىربكإلىالنحل"
 .3الرمز والكناية يعنىاإلشارة سريعةعلى طريق الرمز واإليماءبل كالم،كقوله تعالى بيانا عن زكريا
"فخرجعلىقومهمنالمحرابفأوحىإليهمأسبحوابكرة وعشيا"
 .4لوساوسالشيطن كقولهتعالى"انالشيطينليوحونإلىأوليائهم ليجادلوكم"
 .5إللقاءاهللتعالىإلىالمالئكةأوامره،كقولهتعالى"اذيوحىربكألىالمالئكةأنىمعكم فثبتواالذبن
آمنوا"
7
والوحى الشرعى":الكالم المنزل على نبى من أنبيائه وقال الشيخمحمد عبده ":عرفان يجده الشخص
من عند نفسه مع اليقين بأنه من قبل اهلل بواسطة أو بغير واسطة "8ذكره فى القرآن كقوله تعالى "فأوحى إلى عبده
10
ماأوحى"" 9وإنهلتنزيلربالعلميننزلبهالروحاألمينعلىقلبكلتكونمنالمنذرين"
طرقالوحىعلىاألنبياء
الرؤياالصادقة:كرؤياإبراهيمفىالمنام"":قاليبنيإنىأرىفىالمنامأنىأذبحكفانظرماذاترى"
إلقاء اهلل فىقلب الرسول بالواسطةالملك :كقوله تعالى"واصنع الفلك بأعيننا"و "لتحكم بينالناس بما
11
أرائكاهلل"وبواسطةالملككقولهعليهالسالم"إنروحالقدسنفثىروعى"
كالماهللبالواسطةالملك:كقولهتعالى"وكلماهللموسىتكليما"
إرسال الملك إلى رسوله:كقوله تعالى " ما كان لبشر ان يكلمه اهلل إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل
12
رسوالفيوحىبإذنهما يشاء"
صلصلة الجرس:يعنى هنا صوت كصوت الجرس الصلصلة صوت الحديد والجرس والفخار مما له
13
طنينيريدصوتالملكالذيينزلعليه بالوحي
اقسام الوحى:الوحى المتلو والوحى غير المتلو،الوحى المتلو يعنى الذى يتلى فى الصلوات وهو القرآن
وغير المتلو الذى ال يتلى فى الصلوات وهى األحاديث النبوية ،قال عليه السالم" أال إنى أوتيت القرآن ومثله
14
معه"
ٔ
فالوحی الشرعى يعنى وحى النبوة والرسالة هو بین اهلل وانبیاءہ فقط وھو ش ٔ
ی ال یسطیع العقل والحواس
ادراکہ فھو بعيد ووراء من دائرة العقل والحواس وهو من امور ما بعد الطبعيات والذين يريدون أن يعلموه يدركوه
بالحواسوالعقلهم يدورونبيندارةالعقلوالحواسفقطوحقيقةالوحىأمرواقعخارجدائرةالعقلوالحواس ۔
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ِ
والمقصود من إنزل الوحیةو تعلیم وتدریب اإلنسانىة ليفوزوا فى الدنيا واآلخرة بواسطة الوحی سو ًاء
ٔ ٔ
کانذلکالعلمدینویااماخرویا۔فمثال قیل لنوحعلىهالسالم اصنعالسفینۃمطابقا لمایصفهعلیکالوحی۔
القرآن وأقوال مشركى مكة:عاش رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فى اهل مكة اربعين سنة وكانوا
يعترفون اخالقه الحميدة وصدقه وأمانته ويقولون له الصادق واألمين ولما بدأ نزول الوحى عليه وأخبرهم
برسالته ونزول الوحى عليه،فزع رؤساء العرب كأن الرض جعل ينسل من تحت قدميه ورأوا أن حكمهم وسلطانهم
سيزول من قريبفتولوا وجوههم وبدأوا يظهرون العداوة والبغضاء وأصبحوا ينكرون برسالته وبكتاب اهلل
لبشر،يعنى ورقه
ووحيهفتارة قالواان محمدا شاعروتارة قالوا هوساحروتارة قالوا
َ
هومجنونوتارة قالوايعلمه ا َ
بن نوفل أوميسرة  ،أو بحيرا راهب أونسطورا،كما حكى القرآن اقوالهم " َو َق َال الذ َ
ين َك َف ُروا إ ْن َه َذا إال إ ْف ٌك ْاف َت َراهُ
ْ َ َ َ َ ُِ َ َ َ ْ ِ ْ ً َ ِ ِ
َ َ َ َُ َ َْ َ ْ ٌ َ
آخ ُر َ
ور َاو َق ُالوا َأ َساط ُير ْاألَ َول َ
ون َف َق ْد َج ُ
ً 15
اءوا ُظلْ ًما َو ُز ً
يناكتت َبهاف ِه َيت ْملىعلي ِه ُبك َرة َوأ ِصيال"
وأعانهعلي ِه قوم
ِ
ِ
وكانسبب إنكارهم أنهم كانوا من القديم رؤساء اهل مكة ولما نزلالقرآنواخبر هم الرسول برسالته فهموا
أنرئاستهموحكومتهموسياستهمكلهافىخطرعظيمواحسواأنسلطانهم سوفيزول
ً
ورداهللدعاويهمرداقاطعافىالقرآنفىآياته بأساليبمختلفة
يقول اهلل تعالى إن القرآن ليس بقول البشر،وما هو بقول شاعر قليال ماتؤمنون -وال بقول كاهن قليال ما
تذكرون "16وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبين ""-17تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
ليكون للعلمين نذيرا""،18تنزيل من رب العالمين" ،19بلسان عربي مبين"20فى هذه اآليات القرآنية رد على ما
قالالمشركون.
وايضا تدل على أن ما يوحى اهلل إلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم كانت حقيقة واقعيةو نصا معينا ولم
يكن فكرا ذهنيا من الرسول نفسه و التصورا و الخياالفقط الذى اخترعه من عند نفسه.والجبريل ليس اسم للقوة
الذهنية،والوحى ليس اسم لخياالتالذهنية والنفسية،والرسول ليس اسم لشخص المعى يتكلم باقوال بديعةمن
عند نفسهكما قال سير السيد احمد خان المتأثر من المستشرقين فى تفسيره "تفسير القرآن" تحت تفسير
اآلية"وانكنتمفىريبمما نزلنا21"..وهذاما قالجميعالمستشرقينمثالجورج سل يقول:أماأن محمداكانفى
الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيس له فأمر اليقبل الجدل مع ذالك  ،أن المعاونة التى حصل عليها من غيره
Theفى خطته هذه لم تكن معاونة يسير ،وهذا واضح أن مواطنيه لم يتركوا العتراض عليه بذالك
Mohammed was really the author and chief contriver of the Koran is beyond
dispute;though it be highly probable that he had no small assistance in his design
آرثر جفرى يقول يشتمل هذا الكتاب على مجموعات من خطباته التى ألقاها فى عشرين from others.”22
Muhammad’s deliverancesعاما ،واألمر واضح أن محمدا كان مشغوال فى تصنيف كتاب للمسمين
during the twenty odd years of his public ministry.It is clear that he had been
و وليم مورأيضا مضى ألى قول تأليف القرآن 24وجولدpreparing a book for his ccommunity…23

تسهير قال إن تعاليم النبى صلى اهلل عليه وسلم نشئت عن روحه وكانت ممزوجا و منتخبا من معارف وآراء دينية
التى حصلت له مع إتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية أو غيرها وتأثره كأنه وحى إلهي  .25وريتشاردبل
ومونتجمرى وا ت ايضا قالوا أن مصدر القرآن لم يكن الوحى ،وأنه من تأليف محمد صلى اهلل عليه وسلم ،وأنه قد
لفق مادة القرآن من عناصر الثقافة الساعدة فى البيعة العربية وقتئذ ،كما قال ريتشارد بل ومونتجومرى وات فى
مقدمةالقرآن لهمافى باب The HistoricalSituation and Muhammad26
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والمستشرقون قياسا على مشا هداتهم القاصرة اليصلون على درجة الحق والتسليم واليقين وهم
بدؤواينكرونتصورالوحىواليسلمونالوحىواليؤمنونبهوينكرونإمكانالوحى
امكانيةالوحى
والحق ان الوحى ممكن،أال تنظرون إلى عمل" Telepathy: the supposed
" communication of thoughts or ideas by means other than the known sensesما به
ينتقل احد ما فى قلبه إلى شخص آخر بال عمل ظاهر وبال قول،وهذا معهود ومعمول بين عامليهم و اهل الغرب
يقبلونه حقا.
وشاهدت مثل هذا فى مدرسة إبتدئية الحكومية لقرية 128\1.Lحوالى العام 1970م كان يطلب
األستا ذ جل محمد ألحد طالب من الصف الرابع لعمل ويعمل األستاذ عمال وكان يطرأ على الطالب النوم ويعطيه
األستاذ اوراقا ليكتب عليها ويكتب الطالب فى حالة النوم اوراقا وربما يسئله األستاذ أسئلة فيجيبه واضحا
فكانالطلبة يتحيرون ويتعجبونلهذاالعمل.
ففيه دليل على جواز الوحى وامكانه هل اإلنسان قادر على انتقال ما فى قلبه إلى آخروواهلل كيف
اليقدرعليهوهوربالعلمينوخالقهومالكهواهللعلىكل شئقدير.بلاالنكارتعصبمحضوضدبالفائدة.
آراءالمستشرقينحولالوحى
آراء يوحناالدمشقي( JohnofDamascus:دمشقحوالي650م -فلسطينحوالي749م)
يوحنا منصور بن سرجون عام 650م او 676م في دمشق خالل حكم الدولة األموية ونشأ في بالط الخلفاء
األمويين ،لكن نحو عام  690ترك كل شيء ودخل دير القديس سابا في فلسطين بالقرب من القد س ،حيث سيم
ً
ً
ً
كاهنا .بذلجهداعظيمافيالدفاع بقلمه وبعظاتهعنالعقيدةالمسيحية.
اهم مؤلفاته "منهل المعرفة"وايضا يقال "ينابيع المعرفة" ذكر فيه تعاليمه األساسيةالالهوتية
المسيحية وقال لوحى القرآنى البدع والهرطقات والزندقات .يريد ان نبى اإلسالم لما ما فاز لحصول درجة
الكنسية العليا فغضب واخترع هرطقة وبدعة وزندقة فى الدين المسيحيووحيه ليس إال أحالمه فى اليقظة
تلقاها فى النوم وقال ايضا ان القرآن تأليف محمد الذى اخذ من اسفارالعهد القديم والجديدو تعلم على يد
الراهباألريوسيالمهرطق،وسماههرطقةالمسيحية
وقال أيضا للمسلمين "سراسين"( ،) Saracensيعني الذين أبعدتهم سارة باحتقارإشارة إلى
استبعادهم من رابطة اإلبراهيمية التي جمعت أبناء سارة من اليهود والنصارى وكأن فيه سب وشتم
27
للمسلمين بأنهمقوم بالنسبمعلوم.وتتلخصرؤيةالدمشقيالالهوتية لإلسالمونبيه.
متبعوايوحنا
واستمرت هذه التصورات الالهوتية ليوحنا الدمشقي حول الوحى والقرآن الكريم إلى القرن
العشرينمثالفى:
"ترجمة القرآن"للمستشرق اإلنجليزى جورج سيل( )1736- 1697طبع 1734م،وصارمأخذا
لمنبعده.
و"ترجمة القرآن"لودفيجو ماراتشى ()LudwigoMarracci,6October 1612-5Feb1700
واعدهافىاربعينسنة،وطبعتفىبادو،ايطالية1698م.
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وفى القرن التاسع عشر جوستاف ويلGustav weilألف "حيات محمد"طبع 1943م
و Historische Kritische Einleitung in den Koranيعنى"مطالعة القرن فى ضوء التنقيد
التاريخي"طبع1944م
وبعد جوستاف ويل قام تالميذه ألوي سبرنجر ) ،(AloySpernger,1813-1893ووليم
ميوير )(WilliamMuir, 1819 -1905وسبرنجر وموير كالهما عاشا عددسنين فى الهند
ووجدوا هنا كثيرا من مصادر السيرة النبوية وألف كالهما فى السيرة و أدخالفيها ايضابحثا فى ترتيب سور
القرآنوجمعه.
وثيودور نولدكة )، (TheodoreNoldeke,1836 -1930وألف نولدكة على نزول القرآن
وجمعهوالتنقيدعلىتاريخمتنالقرآن.
وبعد نولدكة تالميذه فريدرك شفالى FriedrchSehwallyوجوثليف برجستراسر
 GotthelfBergstrasserقدما عمل استاذهما وزاد برجستراسرمجلدين فى كتابه"تاريخ متن
القرآن"و بعده قام فى عام 1938م اوتو برتزل Otto Pretzlإلعادة النظر وإمعان النظر عليه وكان هذا
مثاال لعزمالتاونالعلمي.
واجناز جولدتسيهر )(IgnazGoldziher, 1850-1920مجري يهودي ،من كتبه تاريخ مذاهب
التفسيراإلسالمي.والعقيدةوالشريعة.ولقدأصبحزعيماإلسالمياتفيأوروبابالمنازع.
وجوليس فلهازن Julius Wellhausen,1844- 1918كان مستشرقا من ألمان و عالما للكتاب
المقدس.وقدم المقارنة بين الكتاب المقدس و العلوم اإلسالمية وألف "محمد فى مدينة ترجمة
للواقدى"طبعبرلين1882م.و“MedinavordemIslam”,1889
وليون كايتاني )(LeonCaetani,1869-1935كان عالما من ايطاليا،وماهرا فى السياسة
والتاريخ للشرق األوسط.وقدم البحث والموازنة فى المصادر المتعلقة بالقرآن واصله وأفكار اإلسالمية
فىمابين1904مو1926م.
ودافيد سامويل مرجليوث ).(DavidSamuelMargoliouth,1885-1940
إنجليزي ،متعصب ،من مدرسته طه حسين وأحمد أمين ،وله كتاب التطورات المبكرة في اإلسالم صدر
1913م.ولهمحمدومطلعاإلسالمصدر1905م وله الجامعةاإلسالميةصدر1912م.
و ريجس بال شيرRégisBlachère ,3o jun 190- 7 Agust 1973مستشرق من
فرنسا،له 222تأليفات لها ألف طبعات فى  8ألسنة.ألف "ألقرآن"يعنى ترجمة القرآن بإسم “Le
”Coranوطبع  124مرة فيما بين 1947م و2016م.واتبع فيه بالشير لنولدكة فى ذكر آيات القرآنية حسب
ترتيب النزول.واختص مجلده األول لتعارف القرآن يعنى مقدمة القرآن بإسم “Introduction au
”Coranطبع فى  Maisonneuve et Larose 1947.ذكر فيه جمع القرآن وإختالف قراءات متنه
وتاريخهوذكرالنسخالقرآنيةالقديمة.
وقد تبعوهم في القرن العشرين الميالدي لتطوير آرائهم وتضخيم استنتاجاتهم آخرون  ،مثال
ريتشاردبل) (RitchardBell,1876-1952وتلميذهوليممونتجمري وات.
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(WilliamMontgomeryWatt,14 March 1909-24 October
)2006
ألف بل ترجمة القرآن و مقدمته ومونتجمرى وات سهل لبيان مقدمة القرآن لبل و لين اسلوبه حسب
تغيرالوقت.وبلجمعجميعافكارالمستشرقبنالمتقدمينمنتصور الوحىوجمعالقرآنوتدوينه وترتيب
سوره وآياتهحسبنزوله وكلماتهاألجنبية وأسلوبالقرآنوالحروفالمقطعاتوقصصالقرآنوغيره
وهؤالء المسشترقون قاموابأساليب مختلفةليثبتوا أن القرآن الكريم ألفه محمد صلى اهلل عليه
وسلممنعندنفسه.
و في القرن العشرين الميالدي فى ربعه األخير أظهر المستشرقون األفكارالجديدة وجعلوا يثبتون أن
القرآن ليس فقط تأليف محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،بل إنه اتصل إلى شكله الحالي بطريق التدريج عبر تطورات
وتعديالت تمت في القرنين األول والثاني من الهجرة .والذين يليق ذكرهم من بين هؤالء المستشرقين الحاملين
باألفكارالجديدةهمكمايلى:
ج .جون ادوارد.وانسبرة)،(John Edwerd Wansbourough,1928- 2002ألف فى القرآن
Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (Oxford,

) 1977وهو ايضا يسعى ان يثبت ان القرآن مأخوذ من روايات المجتمع العربية التى كانت مركبا من روايات
اليهود و النصارى الذين كانوا أقاموا فى بالد العرب وقطعاتها المختلفةالذين حملوا معهم كتبهم الدينية فأخذ
القرآن من رواياتهم وكتبهم ومصادرهم كما مضغوا لقمة بعضهم من بعض وزعم المستشرقون أنه صلى اهلل عليه
وسلمتعلممن بعضهم يعنىاليهود والنصارى .
وهذه كلها قياسات وخياالت فاسدة وظنون محضة بال دليل وبال ثبوت ألنه إن كان النبى صلى اهلل عليه
وسلم أخذ من كتب اليهود والنصارى فمن أين جاء فى القرآن نظرية التوحيد ما يخالف كتب اليهود والنصارى
الموجودة؟ ومن أين جاء فى القرآن ذكر ميت الفرعون حين كان ال يعلمه أحد فى العالم؟وأما إنكارهم الوحى
القرآنى فإنه ليس أمرا بديعا الذى ال مثال له من قبل،فأجاب اهلل تعالى فى القرآنوقال "قل ما كنت بدعا من
الرسل"28يعنىماكنتاولرسولالذىمانزلقبلهوحىبلانارسولكماجاءمنقبلىآالفالرسلوليسفيهمجال
التعجب واإلنكارو قال اهلل تعالى "انا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 29"..فلماذا تعجبتم
وانكرتمعلىنزولالوحىوالقرآنعلىمحمدصلىاهللعليه وسلم.
وأندرو ريبين )(Andrew Rippinولد فى عام 1950م فى لندن وهو ماهر فى علوم االسالمية فى
كنداوهو استاذ فى مادة التاريخ و رئيس قسم العلوم اإلنسانية Humanitiesفى الجامعة وكتوريا
،وبريطانية،وكولمبيا وكندا.وصنفعدةكتبحولالقرآن وتفسيره.
(Patricia Crone,1945وقد قام ببسط ادعاءاتهم وترويجها آخرون أمثال باتريشيا كرونكانت مستشرقة امريكية المتخصصة فى التاريخ االسالمى فى القرون االولى ،ومايكـل كـوك)2015
وهو استاذ باحث ومعاون لباتريشيا كرونوكالهما يعمالن فى المدرسة اإلستشراقية)(Michael Cook
Hagarism:The Making of the Islamicوالعلوم األفريقية فى لندنفى 1977مكرون صنفت
و فى آخرحياتها الوظيفية  Meccan Trade and the Rise of Islamوفى1987م صنفت world
ركزت نظره ا حول القرآن والثقافة والرواجات والرسومات المذهبية فى العراق والفارس و قطعات الفارسية فى
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"the Qur’an andthe cultural and religious traditions ofIraq, Iran,and theوسط آسيا

formerly Iranian partofCentral Asia.

وكينيث كراج )(Kenneth Craggولد فى 1913م و مات فى 2012م .وكان استاذا فى
آكسفوردفى اللغة العربية و العلوماإلسالمية و فى 1970م عين اسقفا فى يروشلم وايضا الى 1974معين فى
كليسة مصر وبعده فى كليسة المشرق االوسط وايضا عين قارئا للدراسات الدينية فى الجامعة ساسكس
Sussex Universityوتقاعد من آكسفورد فى1982م.فظهر من هذا انه كان حامال لخلفية الدينية وكان
يظهرآرائهحولالوحىوالقرآن.
وتوبي ليستر )(Toby Lesterولد فى 1964م كان صحافيا امريكيا وعالما و مصنفا ومعظم
عمله كان فى خرائط العالم وجغرافيته وفى2009م هو صنف "الجزء الرابع من العالم"وهو يحقق به دور خريطة
القرن الخامس عشر الذى جمعه ألمانيون ولقد صنف فى "دور الخرائط فى إكتشاف امريكا"وبعد النظر فى
خريطة العالم توبى ليستر يبين العالقة بين المسيح واإلله والعالقة بين المسيح واآلدم.وفى ضوء الخرائط هو
يبين خدمات علماء العلوم والحكماء والفالسفة واألطباء من اهل العرب الذين ما داموا لكشف نصوص
الكالسيكيةفىعهداذايظنونهماهل الغربملحدين.
و ما قال المستشرقون حول الوحى والقرآن كله كذب وبهتان على نبي اإلسالم صلى اهلل عليه وسلم ألن بدأ
الوحى كان فى مكةوكان فى مكة قريش الذين عارضوا اإلسالم وكانوا غيرنصارىفليس حاجة مست لتعلمه
كتباهلالكتابوألخذلتعاليممنكتبهم ومصادرهماألسفارالقديمةوالجديدة.
واما ما قالوا انه أخذ من ورقة بن نوفل أو غالمه ميسرة أونسطورا راهب فكان لقائه معهم فى وقت
مختصر ال يسع تعليما وتعلماواما إذااصررتم انه تعلم منهم وألف القرآن من عند نفسه فقلنا ان كل احد من الناس
يريد ان يحصل له شهرة و رفعة عظيمة ويكون بطال عظيما ولما كانوا قدروا على تأليف كتاب معجز،فلماذا ما
ألفواكتاباعظيمامثلالقرآنفأىشيئكانمانعالهممنحصولهذاالفضل العظيم.
والقرآن تحدى جميع فصحاء العالم وبلغائه ان يأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون اهلل ان
كنتم صدقين فلماذا ما قاموا بإتيانهم مثل القرآن ففى سكوت جميع العالم وعدم إتيانهم مثل القرآن دليل على
انه ليس ألحد من الجن واإلنس فى العالم طاقة ان يأتى مثل القرآن وان يؤلف مثله من عند نفسه فكيف يقال ان
محمدا صلى اهلل علبه و سلم ألف القرآن من عند نفسه فثبت ان قولهم بتأليفهالقرآن هذا كذب محض وإفتراء عظيم
وقولبالدليل.
والغرب كله ،ومثل يوحنا الدمشقى وأتباعه بعده إلى األن لم يفهموا الوحى والقرآن ولم يصيبوا إلى
روح القرآن وجوهر حقيقة الوحى .ووجهه أن مدار فهمهم على الحواس والمشاهدة وهم يقيسون افعال اهلل تعالى
على افعالهم وقوة اهلل على قوتهم واذا لم يقدروا على أمر ،يعتقدوا ان اهلل ايضا غير قادر عليه مثلهمفهذه
مشكلتهمفىهذاألمر.
والوحى أمر ال يقدر الحواس على اطالعه الن هذا أمر ما فوق الفطرة وما بعد الطبعيات وال يعلمه
واليطلععليها الاهللورسله فقطوالناسمأمورونعلىاإليمانعليهوالسبيلللناسوال قدرةلهمعلىإطالعهألن
منتهى دائرة الحواس محدود و اليقدرالحواس الذهاب واإلطالع ورائه كما قال اهلل تعالى "ال تدركه األبصار وهو
يدرك األبصار" 30ولهذا الوجه والسبب حرم عن اإليمان كثير من الناس ،الكفار والمشركون ألنهم اصروا
ليفهموا ما بعد الطبعيات بحواسهم وعقلهم القاصرة عن فهمها كما قال اهلل تعالى"إن الذين كفروا سواء عليهم
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ءءتذرتهم ام لم تنذرهم ال يؤمنون* ختم اهلل على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم غذاب عظيم*
وقالاهللتعلى"وقالواقلوبناغلف،بل لعنهماهللبكفرهمفقليالمايؤمنون.
والذين تمسك يدهم قسمتهم العليا ،رفعوا اقدامهم إلى التسليم ففازوا درجة اإليمان واإليقان.ومن
النصارىالمهتدين لإلسالمالعديدمنالالهوتيينمثال:
الحسنبنأيوب،كانمناحدكبارعلماءالنصارى،لهكتاب"لماذااسلمت؟طبعمكتبةالناصرة،
وعلى بنسهل ِربنالطبرى(770م870-م)164ه،لهكتاب"الردعلىاصنافالنصارى"،
وإبراهيم خليل أحمد،ولد فى االسكندرية سنة 1919م،وله كتب "محمد صلى اهلل عليه وسلم فى التوراة
واإلنجيلوالقرآن،إسرائيلوالتلموددراسةتحليلية،الصلبوهمأمحقيقة؟
ونصر بن عيسى ين سعيد المتطيب،المتطبب هو :نصر بن يحيى بن عيسى بن سعيد المتطبب ،كان
ً
ً
ً
نصرانيا فأسلم ،واشتهر بالمهتدي ،من نصارى البصرة ،وكان طبيبا وأديبا ،اليعرف سنة والدته ،عاش بعد سنة
ً
 449هجرية ،كان عالما بديانة قومه ،أسلم بعد نظر وبحث وروية ،كتب رسالة في الرد على النصارى سماها:
النصيحة اإليمانية في فضيحة الملة النصرانية ،كانت وفاته بالبصرة في شهر رمضان سنة  589هجرية (انظر:
كشف الظنون  ،1958-1957/2وهدية العارفين  ،492/2ومعجم األدباء  ،41-40/20وعيون األنباء
 ،329-330/2وانظرترجمةوافيةللمتطببد .محمدالسحيممسلمواأهلالكتاب)200-191/1
وعبداألحدداود1667،م1940-مولدفىأروميةحاليافىايران،واسمهالسابقديفيدبنجامين كلدانى
Devid Benjamin Keldaniكان استاذا فى علم الال هوت وقسيس لطائفة الكيلدان الكاثوليك ،له كتاب
"محمدفىالكتابالمقدس"تقبلاإلسالمفىاستانبول.يبين عبداألحدداود عندوافعاسالمه :
ان إهتدائه لإلسالم ال يكون سوى عناية اهلل وهدايته واال كل القراءات ،واألبحاث وجميع الجهود
للوصول إلى الحقيقة كانت قاصرة وغير كافية.ولحظة اإليمان با اهلل وبنبيه صلوات اهلل عليه اصبحت نقطة
التحولإلىالسلوكالنموذجىالمؤمن.
وذكر عصيان الكنيسة يعنى طلبها الشفاعة لإليمان وللخالص من من الجحيم وغيرها ورهبان
الكنيسة شفعاءمطلقونكأنكلمنهم إله.
وايضا يذكر ان عقيدة الصلب ينكرها القرآن واإلنجيل المتداول يثبتها وكالهما فى األصل من مصدر
واحد فاإلختالف بينهما غير طبيعي ألن هذا تضاد بينهما فيلزم على احدهما حكم التحريف وبعد المقارنة بين
قصصهما يصل الباحث إلى نتيجة أن قصة قتل المسيح وصلبه ثم قيامه بين األموات قصة خرافية،فثبت منه أن
القرآن قائم إلى األن على الوحى األصلي كما نزل ،واإلنجيل وقع فيه التحريف من الناس .وذكر ايضا ان عقيدة
التثليث بنفسها يثبت اأنها ليس من الوحى اإللهى بل هو كذب وتحريف ألن بهذه العقيدة يلزم ان صفة األلوهية
للمسيح كان موجودا قبل والدته يعنى الصفة تسبق الموصوف بأن صفة األلوهية كان موجودا حين عدم
الموصوف وهو ضحكة و خالف الحقيقة وهو غير ممكن.فثبت به أن الوحى القرآني موجود وفق الحقيقة محفوظ
وصادقإلىاألن.ألنالقرآنيقدمعقيدةالتوحيد"وإلهكمإلهواحدالإلهإالهو"وهو عين الحقيقةال تضادفيه.
ق ال عبداألحد داود:بعد اعتزاله من الدنيا شهرا كمال وبعد اعادة قراءة الكتب المقدسة بالتها القديمة و
بنصوصها األصلية أخيرا وصل إلى الحقيقة أن موقف الكتب المسيحية المتداولة غير حقيقي وغير صحيح
.وموقف الوحى اإللهى القرآني هو الصحيح فأمن فى مدينة استانبول وقال "الإله إال اهلل محمد رسول اهلل"فلله
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الحمد وقال :وأنا مقتنع بأن السبيل الوحيد لفهم معنى الكتاب المقدس وروحه  ،هو دراسته من وجهة النظر
اإلسالمية"ولهالكتب":محمدفىالكتابالمقدس"و"اإلنجيل والصليب"
وأبو محمد عبداهلل بن عبداهلل الترجمان الميورقى 1355م1423 -م ولد فى ميورقةكان قسيسا
نصرانيا واسمه كان إنسيلم ترميدا او تورميدا ،ثم اسلم وله تأليف "تحفة األريب فى الرد على اهل صليب"وكان
وزيرافىتونس وتوفىفيهاودفنهنالك.
وكل من المهتدين ما ترك المسيحية إال بعد إدراكهم جوهر حقيقة الوحى القرآني فاختاروا الطريق
األصوبواألليقواألجدر باإلتباع.
وأماالذين أنكروا حقيقة الوحى القرآنى من الالهوتيين النصارى ليس أنهم األغبياء أوالجهالء بل هنا
أسبابوأمورأخرى حالبينفكرهمالالهوتيوبينإقرارالوحىالقرآنيومنتلكاألمور:
 -1أن الوحى القرآني هدد للسلطان الكهنوتي لالهوتيين،وسلطانهم هذا أعطاهم القداسة والعصمة
وحق التشريع وإقرار العقائد وتقنين الكتب المقدسة،مما نبه عليه القرآن فى قوله تعالى"إتخذوا أحبارهم
ورهبانهم أربابا من دون اهلل والمسيح ابن مريم وماأمروا إال ليعبدوا إلها واحدا الإله إالهو سبحانه عما
يشركون*31وقال السيوطى فى تفسير قوله تعالى"أربابا من دون اهلل"حيث إتبعوهم فى تحليل ما حرم اهلل
وتحريم ما أحل اهلل.32وهذا التفسير مأخوذ من الحديث لما سئل عدى بن حاتم (كان قبل اإلسالم نصرانيا)فقال
:ما عبدوهم يارسول اهلل ،فقالالنبي صلى اهلل عليه وسلم :أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم ،ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم
ً
ً
33
شيئااستحلوه وإذاحرمواعليهم شيئا حرموه
 - 2األمر اآلخر الذى حال بين فكر الالهوتيين و إقرارهم للوحى القرآني ،هو ان القرآن أبطل أسس
الالهوت النصرانى التى أقام عليها الالهوتيون بناء فكرهم يعنى ألوهية المسيح ،وبنوة المسيح هلل ،والتثليث،
ً
وعقيدة الصلب والفداء ،34وكذلك فضح القرآن لتحريف الالهوتيين للعهد الجديد بإقرارهم كتبا ورسائل
مقطوعةالسندومضطربةالمتن.
 – 3واألمر اآلخر إلنكارهم للوحى القرآني هو اتجاههم فى دراسة القرآن الكريم فى ضوء تجربة علم نقد
كتاب المقدس Biblical Criticismكما مضوا فى تجرباتهم فى مراكز البحوث الغربية بمناهج البحث من
مقارنة األديان وعلم تاريخ األديان وغيره والنقد عليها حسب المنهج العلمى.واستعاروا المنهج فى العلوم
اإلتسانية واإلجتماعية لدراسة اإلسالم والقرآن ووحيه وطبقوا مناهج ابحاثهم ودراسات اليهودية والنصرانية
لنقد الكتاب المقدس العهدالقديم والعهد الجديد35على دراسات القرآن36وظهر النقد على الكتاب المقدس
فى القرن الثامن عشر.وحصل المستشرقون التخصص فى دراسات نقد الكتاب المقدس ودراسات نقد القرآن
الكريم واخذوا نظريةتعددمصادرالتوراة و اإلنجيل من دراسات القرآن لما اظهر القرآن ان اليهود والنصارى
حرفوا وبدلوا فى كتبهم الدينية 37ولما نقدوا على الكتاب المقدس تاريخه وجمعه ونصه وتعددمصادره فطبقوا
هذا المنهج على دراسة القرآن فادعوا ان القرآن له تاريخ وان اإلسالم له تاريخ .والقصد خلفه بالتاريخ هو سعى
إلثبات التراميم فيه والزيادة والنقصان وعدم حفظ نصه والقصد ايضاخلفه هو أن القرآن ليس وحىإلهي بل هو من
صنعالبشر.
والحقيقة أن القرآن ليس له تاريخ وعهد الوحى القرآتى من بداية الوحى إلى تهايته هو ثالثة وعشرين
يكون تاريخا اليجوزأن يقال له تاريخ النص القرآنى.والتوراة فلها تاريخ النص التوراتى قريبا من
عاما ال ِ
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ثمانمائة عام من نزول الوحى فى زمن موسى عليه السالم فى القرن الثالث عشر ق م إلى زمن إخضاع هذا الوحى
للكتابة والتدوين على يد عزراء الكاتب فى منتفالقرن الخامس ق م.فتغير فيه شكلالنص من نص مكتوب إلى
نص شفوى على مدى ثمانية قرون كما قال اهلل تعالى "وقَ ْد كَان فَرِي ٌق ِمنْ ُهم ي َ ْس َم ُعون ك َ ََلم َ ِ
اّلل ُث َم ُُي َ َ ِرفُون َ ُه ِم ْن بَعْ ِد مَا
َ
ْ
َ
َ َ

ون "38وقوله تعالى "فَوي ْ ٌل لِل َ ِذين ي َ ْكتُبون ال ْ ِكتَاب بِأَي ْ ِدي ِهم ُث َم ي َ ُقولُون َه َذا ِم ْن ِعنْ ِد َ ِ
اّلللِي َ ْش ََتُوا بِ ِهَثَ َنًا
وه َو ُُه ْم يَعْل َ ُم َُ
عَقَل ُ ُ
َ
َ ُ َ
ْ
َ
َ
39
اه ْم َو َجعَلْنَا ُقلُوبَ ُه ْم
يَل فَ َوي ْ ٌل ََل ُ ْم ِمَا كَتَب َ ْت أَي ْ ِدي ِه ْم َو َويْ ٌل ََل ُ ْم ِمَا ي َ ْك ِسب ُ َُ
قَلِ ً
ون " وقوله تعاىل"فَبِ َما نَقْ ِض ِه ْم ِميثَاقَ ُه ْم لَعَنَ ُ
ِ ِ
ِ
قَا ِسيةً ُُيَ َ ِر ُفون الْكَلِم عَ ْن َمو ِ ِ
م "40و قوله تعالى
يَل ِمنْ ُه ُْ
ال تَ َطلِ ُع عََلَ َخ ِائ ُن َ ٍة ِمنْ ُه ْم إ ََِل قَلِ ً
اضعِه َون َ ُسوا َح ًَظا مَا ُ ُذ َك ُروا بِه ََو ََل ت ََز ُ
َ
َ ُ ََْ َ
َ
َ
ُ
ُ
َُ َ ْ ُْ َ َ ُ
ُ َ َ
ْ
ْ
ُ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ 41
َ
َ
َ
اض ِع ِه يقولون ِإن أوتِيتم هذا فخذوه و ِإن لم تؤتوه فاحذروا وههنا أمر أهم أن اإلسالم
"يح ِرفون الك ِل َم ِمن بع ِد مو ِ
والوحى شيئ واحد فكما ال تاريخ للوحى هكذا ال تاريخ لإلسالم فالتاريخ الموجود هو تاريخ المسلمين ال تاريخ
اإلسالم فيجب عدم الخلطبين اإلسالم وتاريخ المسلمين.وأهل أوروباإلى القرن السادس عشر كانوا يعتقدون أن
كتبهم الدينية وحى من اهلل ومن بداية منتصف القرن السادس عشر أثاروا فيها الشكوك والشبهات فى دراسات
الدينية فأخذ الغربيون يشككون فى معتقداتهم الدينيةحتى يقول فرانسس بيكون (1565م1626-م)"قد ال
أعتقد بجميع القصص واألساطير التى جاءت بالكتب الدينية ولكن اليمكن ان أعتقد بعدم وجود عقل مدبرلهذا
العالم .إن القليل من الفلسفة ينزع بعقل اإلنسان إلى اإللحاد ولكن التعمق فيها ينتهى بعقول الناس إلى
42
اإليمان...بوجودالعنايةاإللهية"
ا لمستشرقون حرفوا وغيروا فى حقيقة تصور الوحى القرآني فتارة يقولون ":إنها نوبات الصرع كانت
فتصيب النبى فيغيب عن صوابه ويسيل العرق منه وتعتريه التشنجات،فإذا أفاق ذكر أنه أوحى إليه" 43وتارة
يقولون انه حدس أو إلهام أو أوهام أو هستيريا أوأمراض أخرى كان انبى صلى اهلل عليه وسلم يتصورها وحيا إلهيا
وينقلها ألصحابه على هذا األساس 44و مستشرقو قرون الوسطى زعموا أن النبى محمدا صلى اهلل عليه وسلم لم
يكن نبيا ورسلته كانت مبنية على المصالح الدنيوية والشخصية والقرآن مجموعة الخرافات المستعارة من
التوراة بشكل َ
مشوه وأن كالم اهلل من خالل القرآن 45فالجواب من "نوبات الصرع"أن هذالقول بعيد من العقل
السليمجداألن نوبةالصرعتمحو كل ذكرعنذهنهويصيبهالنسيانالتامبعد اإلفاقةايضا وال يذكر شيئا مماصنع
أوحلبهخاللهاألنحركةالشعوروالفكرتتعطلبتمامها.
والنبى صلى اهلل عليه وسلم ما اصابه شيئ مثله إثناء الوحى ومازال منه وماغاب عنه شعوره وعقله
وحواسه المدركة بل كان يتنبه تنبها تاما مستعدا مستيقظا بيقظة عادية ويذكر اصحابه بعد حالة نزول الوحى كل
ما يتلقاه إثناء الوحى وكثيراما يأتيه الوحى وهو فى يقظة كاملة ورد وليم ميور أيضا على قائلى نوبات الصرع
 46والنبى صلى اهلل عليه وسلم حفظ كل آية وجميع كلمات الوحى بتمامه الذى وجد إثناء نزول الوحى وتذكر وتال
وقرأ بالصحة و وقال لكاتبى الوحى أن يضعوه فى اسورة فالن وقبل آية فالن وبعد آية فالن وبعد ذالك ايضا يتلوه
فىصلواتهفثبت أنقولنوباتالصرع،كذبوفريةوبهتان.
فإنكار المستشرقين الوحى القرآني كان من تعصب وعناد وال يتصور العقل السليم مثل هذا القول،
فأنهم أفشوا هذه الهفوات فى الناس ميبعدوا عن القرآن واإلسالم ولكن اهل العقل السليم لم يعطوا أ َى أهمية
ألقوالهم الن اهلل تعالى قال ووعد بنبيه صلى اهلل عليه وسلم بقوله ":يريدون ليطفئوا نور اهلل بأفواههم واهلل متم
47
نورهولوكرهالكفرون
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