


 جدلّية مصادر تعليم الّنبي محّمدفي تأليفه للقرآن

 -1قراءة في كتابات المستشرقين وترجماتهم -

الفرضٌية،القائلة -كتاب اٞنسلمٌن اٞنقٌدس-يواجو القارئ يف كتابات اٞنستشرقٌن،كترٗناهتم للقرآف         
،يف ٠نملو،أك يف بعض جزئٌياتو؛كذلك  ُنسب درجة ىذا االعتقاد بكوف تأليفو نتيجةن لعمل ٗناعيٍّ

يف ىذا اجملاؿ األنثركبولوجي الٌتارخيي.كعلى ىذا تبٌٌن عدـ الوضوح،يف خلفٌيات ،عند كٌل مهتمٍّ الفكرم،
الباحثٌن الغربٌيٌن،يف موضوع تأليف القرآف،ك٣نٌا يعٌد اضطرابان يف آراء ىؤالء،بٌن اٛنزئٌية كالكٌلٌية،يف مصادر 

 ،يف ترٗنتو ٞنعاين القرآف،اٞنؤٌلف سنة2ىٌم بتأليف قرآنو؛بدءان ببطرس اٞنبٌجل تعليم ١نٌمد نيٌب اٞنسلمٌن،ٞنا
ـ،حيث أقحم مساجالتو الفكريٌة،يف عملو ىذا،كقد اٌتسم باستخالص اٞنعىن من أجزاء الٌسورة 1143

الٌدرس  الواحدة،مٌث رتٌبو ترتيبان،على غًن ما يف اٞنصدر األصل،كدكف مراعاة لنظاـ اٛنملة العربٌية،كخصائص
 الٌنحوم العريب.

مٌث يستمٌر األمر،يف الٌّتٗنات الٌتالية ٟنذه،بقوؿ أصحاهبا ببشريٌة القرآف،كنفي الرٌبٌانٌية عنو،كإقاـ          
 دعول مصادر تأليفو من الٌتوراه كاإل٤نيل.كلعٌل من أىٌم األعماؿ ترٗنة جورج سيل،الٌصادرة يف سنة

 ،3الٌسور كاآلم  ة للقرآف،كقد بلغ األمر يف دعواه،حٌد اٛنزئيات منـ؛إذ قاؿ باٞنرجعٌية اليهوديٌ 1734
معّتفان بدافعو الٌذايت،يف عملو ىذا،بتسليح الربكتستانت،يف حرهبم الٌتنصًنيٌة بعيدان عن اٞنوضوعٌية العلمٌية،

،اٌلذم قاؿ 5صمويل زكدير:لقد لقي ىذا قبوالن كاسعان عند اٞننضوين يف ىذا الٌتيار؛كمنهمو.4على اٞنسلمٌن
،اٌلذم يرل اٞنوضوعٌية يف كصف سيل،كتصٌوره 6كمونتغمرم كات.بأمهٌية ىذا العمل،يف عامل االستشراؽ

لإلسالـ.كيبدك أٌف تكرار القصص القرآين،قد فٌسر من قبل بعض اٞنّتٗنٌن اٞنستشرقٌن،على أنٌو حٌجة يف 
القرآف من عنده...كاعتمد يف معلوماتو بشريٌة تأليف القرآف،على غرار قوؿ ريتشارد بل:"١نٌمد قد أٌلف 

.كعلى ىذا تبٌٌن رؤية بعضهم،انطالقان من بعض الٌتشابو يف 7على القصص الٌتارخيٌية؛مثل:عاد كٖنود"
بزمنو بعيدو،فيكوف القرآف،بعٌده الٌنٌص اٞنصدر للٌّتٗنة،كالٌتوراه كاإل٤نيل،بعٌدمها كتابٌن ٚناكيٌن،سبقا األٌكؿ 

 كاٜنضارم بٌن األمم،ليس إاٌل؛كىو اٞنٌصرح بو علنان،،الٌتواصل الٌديين،بٌن األنبياءل من قبي،القصص القرآين
ـي  ٍسالى  اٍلًعٍلمي  جىاءىىيمي  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  ًإالَّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  اٍختػىلىفى  كىمىاۗ  يف القرآف:﴿ًإفَّ الدِّينى ًعٍندى اللًَّو اإٍلً

نػىهيمٍ  بػىٍغينا .كأٌما البناء على أفكارو جورج 8اٜنًٍسىاًب﴾ سىرًيعي  اللَّوى  فىًإفَّ  اللَّوً  ًبآيىاتً  يىٍكفيرٍ  كىمىنٍ ۗ  بػىيػٍ
اٌليت التقبل بالرٌأم،إاٌل  سيل،كالٌتسليم ٟنا مطلقان،كمعاملتها معاملة اٞنقٌدس،فبعيد عن اٞنوضوعٌية العلمٌية،

 مناقشتو.

 



كتابو"١نٌمد يف مٌكة"مل ترد من قبل   ،يفكيواصل موتنغمرم كات القوؿ بأمورو عن شخص ١نٌمدو 
حييطها االضطراب،كالبعد عن الٌسالمة العلمٌية؛فمن جهة يسٌلم بأفكار -حسب علمي-يف أٌم مؤٌلف

سيل،اٌليت ترل الٌتناٌص يف القرآف،كاٞنرجعٌية اليهوديٌة كاٞنسيحٌية،يف كتاب اٞنسلمٌن،كمن جهة أخرل يقوؿ 
كغموضها يف بدايات الٌديانة عنده،كاختالط األمر لديو،بعدـ باختالؼ عقيدة ١نٌمد عن الكتابٌيٌن،

الفصل بٌن الٌتوحيد اٝنالص،كبٌن اإلحساس بوجود الكائنات،اٌليت تطيعها الٌصفة اإلٟنٌية؛فالاٌلت كالعٌزل 
ةن ،أقٌل شأنان كأمهيٌ ،فهي يف نظر ١نٌمدو مةن كمناة،بعٌدىا موجودات أك ربٌات،عند اٞنعتقدين هبا،كإف كانت مقدَّ 

 .9من ذات الٌلو

ـ(،يف 1956-1886كيسًن إىل جانب ىذا اٝنٌط،الباحث يف الٌشرقٌيات األٞناين كارؿ برككلماف)
 ةسالـ اٝنمس مستمٌدةه من الٌتورا"تاريخ الٌشعوب اإلسالمٌية"؛كمن ٗنلة ما ذكر،أٌف أركاف اإلمؤٌلفو:

سلمٌن،مقتبسةه من اليهوديٌة؛كٌل ىذا كاإل٤نيل،كفكرة اٜنساب كالعقاب،كديثٌلهما اليـو اآلخر،عند اٞن
ينطلق من مسار الٌتوحيد؛إاٌل أٌف اٞنضطرب يف رأم كارؿ برككلماف،بعد اٞنسار اٌلذم رٚنو ١نٌمد،من 

 كنسجو لألكىاـ كاألكاذيب،يف ىذه اٞنرجعٌيات الٌتوحيديٌة،الٌيهوديٌة كاٞنسيحٌية الٌسابقة،اٞنرجعٌية الٌدينٌية 
 .10كتقبيل اٜنجر األسود؛كالٌصالة،كالوثنٌية العربٌية؛ةة الفارسيٌ كمزجها بالطٌقوس اجملوسيٌ 

 :فرضّية العمل الجماعي في تأليف القرآن

يعرض بعض الباحثٌن الغربٌيٌن،يف كتاباهتم الٌتارخيٌية للقرآف،العمل اٞنشّتؾ للمرجعٌيات الٌدينٌية،يف          
يكوف كتابو ٖنرةن تأليف كتاب اٞنسلمٌن،اٌلذم أتى بو ١نٌمد،كيظٌل االفّتاض لديهم،القائل باحتماؿ أف 

،  يعرٌب عنها ملالٌسابقة؛إاٌل أٌف ىذه الفرضٌية،ماكيٌة استمٌد فيها ١نٌمد أفكاره من الٌديانات السٌ لعملو ٗناعيٍّ
حيث كٌلٌية االقتباس القرآين،من اليهوديٌة كاٞنسيحٌية،كجزئٌيتو يف األخذ  بالوضوح العلمي الٌصريح،من

يف الٌسًن يف منحىنن كاحدو،يتوافقوف فيو على أمرو جيمعهم.كقد ظهر ىذا راب ىؤالء،منهما،من حيث اضط
جوف كانسربكغ،كباتريشيا  ،ك 11م،على مٌر الٌزمن؛من ذاؾ ما جاء بو ألويس سرب٤نراالضطراب الفكر 

أك  ؛٣نٌا دعا كلود جيليو،إىل إعادة الٌنظر يف ىذه الفرضٌية،كإدراجها يف نظريٌةو 13كميشاؿ كوؾ12كركف
 ادر اإلسالمٌية،حياكؿ فيهما إعادة بناء الٌنٌص القرآين،صاعدان إىل الٌذركة،من منطلق قراءة نقديٌة للمصرأمو 

.كيرل صاحب ىذه الٌنظريٌة العجائبٌية،كاٞنخياؿ العريب،يف الٌدراسات 14من بداياهتا،إىل العصر األموم
 اإلسالمٌية لتارخيٌية القرآف،كيستشهد بقوؿ أندرك ركبن،باندىاش طلبة الٌدراسات العليا،يف تارخيٌية اإلسالـ

سيحٌية الباكرة،إاٌل أٌّنم ُنقيقة انعداـ الفكر الٌنقدم للكتب اٌليت تناكلت الٌتوراة كاٞن،ِنلفٌية الٌدراسات
 ،16القرآف .كيصرٌح جيليو باحتماؿ الفرضٌية القائلة بالعمل اٛنماعي لتأليف15اٞندٌكنة باكران عن اإلسالـ

 



 اٞنصحف،بقدر اإلٌطالع على اٞنصادر العربٌية اإلسالمٌية،من منطلق الفّتة الٌزمنٌية،اٌليت أعلن فيها عن 
 اٛنامع للقرآف،بعد ٗنع آيو كتعديلها،ليصبح مصدر الٌتالكة كالٌتعٌبد.

لقد انطلق جيليو،يف إعادة نظرتو للمصادر اإلسالمٌية،يف تارخيٌية القرآف،من أفكار كريستوفر 
قراءة آرامٌية سريانٌية ""The Syro-Aramaic Reading of the Koranيف مؤٌلفو:"،17لوكيسنربغ

للقرآف،من الٌّتاث  ذا؛كقد ٗنع صاحب ىذه الٌنظريٌة تفاصيل عن الٌتأليف اٛنماعي.ى18"للقرآف
 القرآف نفسو؛ليدٌلل على اٞنرجعٌية اٞنسيحٌية بالٌسريانٌية للقرآف. اإلسالمي،كمن

 :إعادة بناء القرآن صعودا  

الٌذركة،كبٌن إعادة ،عن ضركرة اٞنيز بٌن إعادة بناء القرآف،صعودان إىل 19جيليو فيما سبقأعلن 
ع كريٌتب يف القرآف من الٌذركة؛ منحدرةن بناء القرآف، كتعين األكىل عنده،ٗنع القرآف كبنائو من جديد،كما ٗني

 برجتسراشر،كأكتو بريتزؿ،كلٌّ من:غوهتيلف ،اإلسالمي،أك ما يسٌمى بالقرآف العثماين.كقد ٗنعو كرتٌبو
 كيرل جيليو أٌف إعادة البناء ىاتو،تتصٌمن بعض اإلشارات،من اٞنصادر اإلسالمٌية الكثًنة،.كآثور جيفرم

 خيتلف عن الاٌلىوتٌية،اٌليت كضعها اٞنسلموف للقرآف العثماين-الٌسور حسب الٌنزكؿ-إىل تاريخ آخر للقرآف
 تطٌوره.كالقداسة ٟنذا القرآف الٌرٚني،يف أصلو ك 

 :رّواة محّمد

.ىذا؛كيرل 20،يف تأليفو للقرآفقد اعتمد على رٌكاةو ان،،كىو ما إف كاف ١نٌمديعّتض جيليو سؤاؿه 
اٞنٌكيٌن،قد كاف ٟنم نصيب من معرفة بعض القصص الٌديين القددية،يف تفسًنه آلية  أٌف خصـو ١نٌمدو 

ا ًإالَّ 21الفرقاف ا :﴿كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا ًإٍف ىىذى ًإٍفكه افٍػتػىرىاهي كىأىعىانىوي عىلىٍيًو قػىٍوـه آخىريكفى فػىقىٍد جىاءيكا ظيٍلمن
ٍلىى عىلىٍيًو بيٍكرىةن كىأىًصيالن  دكف أف يرجع إىل اٞنصادر الٌتفسًنيٌة 22﴾ كىزيكرنا*كىقىاليوا أىسىاًطًني األىكًَّلٌنى اٍكتىتىبػىهىا فىًهيى ٕني

هما.مٌث حياكؿ تفسًن آية كابن عٌباس،كتالميذ األخًن من يف ىذا؛كعليٍّ  اإلسالمٌية،كأقواؿ أصحاب ١نٌمدو 
ره الٌنحل: ا ًلسىافه عىرىيبٌّ ۗ  ﴿كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى ًإَّنَّىا يػيعىلِّميوي بىشى ذى لِّسىافي الًَّذم يػيٍلًحديكفى ًإلىٍيًو أىٍعجىًميٌّ كىىىَٰ
 العريب،فيشٌكك يف ترٗنة اآلية الٌشاىد،كيقّتح أخرل،يراىا صيحيةن،بعد عرض الٌتفسًن الٌّتاثي 23مًُّبٌنه﴾

 كذلك انطالقان من ركاية مقاتل بن سليماف؛24على أنٌو أمره جيعل األشياء كاضحةن ،يف لفظ مبٌن
 ايةو من طريق يسار أيب فكيهة،أك جابر يف رك 26)الٌركمي(اآلرامي ،يف مصدر تعليم ١نٌمدو 25ىػ(150)

 لبزنطة، متاٙنةو  كىو من أصوؿو 28ق(104اٜنضرمي،دكف مسٌمىن لو،يف ركاية ٠ناىد) .أك عبد بن27أخرل
)مؤلَّف(،كيتكٌلم اآلرامٌية)الٌركمٌية بالٌرؤيٌة العربٌية للمسيحي(.أك كاف عرٌافان قبل  كقد كاف صاحب كتابو
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اٞنذكور سابقان،كاف معٌلمان ٝندجية،كىي بدكرىا   ان أك أٌف جابر .29ىػ(110اإلسالـ،يف ركاية اٜنسن البصرم)
 .30كانت تعٌلم ١نٌمدان،يف نظر خصومو اٞنٌكيٌن،فكاف ىذا سببان يف نزكؿ آية الٌنحل

،أحد خصومو الٌشرسٌن،يف 31،من قبل الٌنضر بن اٜنارثكيأيت جيليو باالهتامات اٞنوٌجهة ٌمدو 
و،كمنهم عٌداس موىل حويطب بن عبد العٌزل،كيسار غالـ القوؿ باختالؼ القرآف،كإعانة قوـو لو يف تأليف

 هبا ١نٌمده  ىبعد،كأٌف األحاديث)القصص(اٌليت أت مواله اليهودم،اٌلذم أسلم فيما عامر بن اٜنضرمي،كجرب
.كٌل ىذه اٞنركيٌات،اٌليت استند إليها جيليو،قد أكصلتو إىل فرضٌية،أف 34إٌَّنا كقصص رستم كاستنفدباز

؛خاٌصةن كأٌف ٗناعة طاليب ا،كٗناعة ٗناعيٍّ  القرآف اٞنٌكي عناصر،قد كضعتو يف إطارو يكوف يف طٌيات 
ٌرسائل اب اٞنقٌدس،أك بعض تفاسًنه،أك ال٣نٌا جاء يف الكت،اركمٌن أك اٞنعدمٌن،قد امتلكوا القدر الكايف

ـٌ،لتأليف الق رآف:كرقة بن نوفل،كابنة عٌمو الٌشارحة لو؛كمن ىؤالء اٌلذين حيتمل قد اشّتكوا يف اٞنشركع العا
 .35خدجية،بإرشاد من ١نٌمدو،أك شخصو آخر

 :36أعوان محّمد

بىن جيليو رأيو يف ىذا العنصر البحثي،على الٌركايات،يف تراجم سًنة ١نٌمد األكىل،يف بدايات 
عه نت ٟنا اٌطال،اٌليت كا38بالٌدرجة األكىل حيث لقي الٌسند يف تثبيت الٌنبٌوة:أٌكالن من زكجو خدجية،37الوحي

،يف 39من تاريخ األنبياء،كجربيل اٞنلك اٞنوٌكل بالوحي،بناءن على ركاية أيب علي البلعميبالكتب القددية،
كيستند إىل ركاية ابن إسحاؽ،كابن ىشاـ يف سًنتيهما،من ركاية عبيد بن عمًن .40تاريخ الٌطربم اٞنّتجم

 .42بداية الوحي،يف استعانة خدجية بورقة ابن نوفل،يف 41الٌليثي

كيرل جيليو يف ىذا أٌف كرقة،قد تنٌصر،كقرأ الكتب القددية،كٚنع من أىل الكتاب،فأخربتو 
خدجية،ّنا رأل ١نٌمده،كٚنع يف اٛنبل،فقاؿ يف ركيات ٢نتلفةو:"قٌدكس قٌدكس،كاٌلذم نفس كرقة بيده،لئن  

 ربيل اٌلذم كاف يأيت موسى،.كعند الٌطربم:"ج43كنت صدقتيين يا خدجية لقد جاءه الٌناموس األكرب"
 .45،كقعت بٌن خدجية،كُنًنة الرٌاىب)سرجيوس أك سرجيس(كيف أخرل خرافٌيةو .44كأنٌو لنيٌب ىذه األٌمة"

ٕنامان "٤ند أٌف خدجية قد أمرت أبا بكر،أف يذىب ّنحٌمدو إىل كرقة،فهتف األخًن:،46كيف ركاية عٌداس
 "liturgie"من بقايا ليتورجيا"قٌدكس قٌدكس"لفظ:ىذا؛كحيتمل جيليو أٌف .47"ٕنامان،سٌبوح سٌبوح

،اٞنقابل)سانكتوس مسيحيٍّ  ليتورجيٍّ  داللٍّ  سياؽو   ،كيف49من قبل اٞنسيحيٌن العرب معرٌبةو ،48مسيحٌيةو 
:3-6؛يقابل ّنا يف إشعيا)50سانكتوس(الالٌتينٌية ا نىادىل ذىاؾى كىقىاؿى ،رىبُّ "(:"كىىذى قيدُّكسه قيدُّكسه قيدُّكسه

 ".اٛنٍينيوًد،٠نىٍديهي ًمٍلءي كيلِّ األىٍرضً 

 



 :حال محّرر القرآن

 ،اٌلذم حيتمل أنٌو كاف مطٌلعان على اآلرامٌية أكقبل اٟنجرة،اٜناؿ يتعٌلق بزيدو بن ثابت األنصارم
اٝنٌط قد تعٌلم ،عض األخبار،اٌليت تذكر أٌف زيدان يف كركد ب الٌسريانٌية أك العربيٌة،يف مقابل العربٌية،كذلك

ركاية عبد الٌر٘نن بن :ان من اٞنركيٌات الّتٌاثية؛كمنهاكيبين جيليو على ىذا،كانطالق.51العربم،بعد اٟنجرة
 ،،سؤالو عٌما إف كانت الٌسور من القرآف؟.أليس من اٞننطق،أف تكوف ىذه من كتابات يهوديٌةو 52الزٌناد

آراميٌّ أك عربمٌّ  أف لفظ سورةو أعجبت ١نٌمدان كآخرين،فكانت ضمن تأليف القرآف؟.يرل جيليو 
عن غًنه،يف أحواؿو عديدةو؛كمنها ما جاء يف ركاية اٞنسيحي  كىي من ضمن ما أخذ ١نٌمده ،53ألصلا

 .54ارم،عن اٞنسيح كالوحش)الٌدٌجاؿ كاٛنٌساس(،إىل جانب الٌركاية اٞنعكوسةالفلسطيين ٕنيم الدٌ 

،من  اٞنركيٌات الكالسيكٌية،مفادىا أٌف ١نٌمدان قد أمر مٌث بيين جيليو افّتاضو،يف شكل سؤاؿ ثافو
 يثرب،أك كاف زيدان،أف يتعٌلم العربٌية أك الٌسريانٌية أك اآلرامٌية؛فيقّتح نقيض ىذا،يف ترٌدد زيدو على العربيٌة يف

بداعي نعت ابن مسعود لو باليهودم:"كاف زيده بن ثابت ما يزاؿ يهوديٌان،لو خصلتا سلفان عارفان هبا،
 .56"كاف ما يزاؿ يف اٞندرسة)الكٌتاب(ِنصليت شعره"كيف ركايةو أخرل:.55شعر"

ىػ(،يف نقده للٌتقليد 319كيسلك جيليو يف نقده ىذا،مسلك أيب القاسم البلخي الكعيب)
 ىػ(،معّتضان عليو،يف كوف القرشيٌن عارفٌن بالقراءة كبالكتابة103كاٞنقٌلدين،يف تقريرو،عن مركيٌات الٌشعيب)

١نٌمده يـو بدرو،أف يعٌلموا عشرةن من األنصار،يف من مل يفًد نفسو منهم،كقد كاف زيده من  كقد أمرىم
ىؤالء األنصار؛كاحتٌج البلخي،بقوؿ اٞنتضٌلعٌن يف الٌسًنة الٌنبويٌة،أٌف زيدان كاف عارفان بالكتابة كالقراءة،قبل 

بٌن العشرين سلفان،كقد كتب  األكثر عددان من مٌكة،كىو منة،كقد كاف من ضمن كٌتاب اٞندينة،اٟنجر 
 ق(،3ق(،كرافع بن مالك)4كاٞننذر بن عمرك)،(ق11)بالعربٌية كالعربيٌة،إىل جانب سعد بن عبادة

.كعلى ىذا ال يكوف مقبوالن،أف تقلب الٌركاية يف شخص زيدو،يف حاؿ أنٌو كاف عارفان باٝنٌط 57كغًنىم
 .١58نٌمدو لو بتعٌلم العربيٌةالعربم أك غًنه،قبل اٟنجرة،بعكس ما كاف من أمر 

،كاألخطاء الٌلغويٌة الواردة يف 59ىذا؛كتنربم ٛنيليو ٠نموعةه من اإلشكاالت،يف كٌتاب الوحي
،ينضاؼ 61حفظ كْنميع كتأليف:اٛنمع؛كمنهامعىن كالغموض اٌلذم يكتنف بعض مفردات ،60القرآف

إىل الٌظركؼ ايطة بالقرآف العثماين.كىل ىو اٞنطابق ٞنا ىو يف عصرنا؟،كاإلشكاؿ اٞنتعٌلق باآليات 
،كٌلها تشٌكل بدايات 62كاٞنبطلة من قبل ا أك ١نٌمد،ة)على سبيل االفّتاض(كاٞننسوخةكالٌسور اٞنفقود

 للقرآف. غامضةو 

 



 :مشكّلة لغة القرآن

ا؛كىي حقيقة يف فاظ األعجمٌية األصل،الواردة يف القرآف:اآلرامٌية منهينطلق جيليو من فكرة األل
 أٚناء األعالـ ليست عربٌيةن،كىي من لغات أخرل، أفٌ  .ينضاؼ إىل ىذا63كالعربٌية القددية،األُناث الغربٌية

كلفظ ،65لفظ القرآف ذاتو مستعاره،كغًن عريبٍّ  .كال ينتهي األمر عنده،بل يصل إىل حٌد أفٌ 64كمنها العربيٌة
 موىل أيب حذيفة،)كودكس:٢نطوط أك ٢نطوطات ٠نٌمعة(.كيفّتض أٌف سامل بن عبيدمصحف،اٌلذم يعين
أعجمياف  69،كآية68،كلفظا سورة67اٞنورد ،كىو حبشيٌ 66اجملٌمع يف كتاب مصحفان ،أٌكؿ من ٌٚنى القرآف

 حسب رأيو.

 :في لغة القرآناإلسالمّية 70الاّلهوتّية

ٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ  خلص اٞنفٌسركف إىل أٌف العربٌية لغة القرآف،مطابقةن ٞنا جاء يف آية منو:)كىمىا أىٍرسى
،كقد كاف استقرارىم على الٌلغة اٜنجازيٌة اكٌية،باألخٌص القرشٌية،ىي 71بًًلسىاًف قػىٍوًمًو لًييبػىٌنِّى ٟنىيٍم(

الفصحى،كىي العربٌية الكالسيكٌية،كبعد مقارنة تفسًن ىذه اآلية،بنظًنه يف لفظ مبٌن،على أنٌو الواضح 
،كعجميٌّ:بربرم،يف شاىد الٌنح اٛنلٌي،يف مقابلو  ،غًن كاضحو كعليو يرل 73،من قبيل الٌتضاد.72لأعجميٍّ

،من منظور علم الٌصرؼ كالٌداللة كتطٌور األلفاظ،فهو اسم فاعل للفعل جيليو،أٌف تفسًن لفظ مبٌن مظٌلله 
متعدٍّ إىل مفعولٌن،على أنٌو يستعمل يف الفعل بٌٌن الٌسبيٌب ،،كىو فعل سبيبٌّ أباف،ليجعل األشياء بٌينةن 

اٌلذم صنعو اٞنفٌسركف الاٌلىوتيوف،قد دٌعم كعلى يرل أٌف االنتقاؿ الٌدالل،اٞنتعٌدم إىل مفعولٌن أيضان.
 .كانطالقان من ىذا،74الٌداللة اٞنركزيٌة الٌلغوٌية،كاٞنخياؿ اإلسالمي،يف العصور الوسطى،كال يزاؿ قائمان ىذا
 ـ(1888) ت فليشرنشأت اٟنٌوة بٌن اٞنفٌسرين كالٌلغويٌن،يف مسألة لغة القرآف؛كىذا ما جعل ىنريك ليربك

،ع ؟يفصح عنو صراحةن.كعلى ىذا يعّتض جيليو سؤاؿه يف مقابل 75ٌما ىي العربٌية على كجو العمـو
،عند  الٌسؤاؿ عن أصفى كأٗنل كأصٌح العربٌية.فاٌلذم ىو نقطة القٌوة عند الاٌلىوتيٌن،ىو نقطة ضعفو

من قناعتهم من جهةو أخرل،دكف أٌم الباحثٌن الٌنقديٌن؛فالفكرة عند اٞنفٌسرين،مؤٌسسةه بنٌص القرآف،ك 
 .76مؤٌسسو  أكاددييٍّ  عملو 

 :77فرّضية المستشرقين حول لغة القرآن

 ا٥نصر اٞنقّتح من قبل ىؤالء،يف فرضٌيتٌن اثنٌن:

أنٌو كاف ىناؾ تعايش بٌن الٌلهجات العربٌية،توٌلدت  فرضٌية الثٌنائٌية الٌلغويٌة يف اٛنزيرة العربٌية؛كمضموّنا/1
الٌشعريٌة.كعلى ىذا توٌطدت الفرضٌية،على أٌف لغة القرآف،ىي لغة 78عنو لغة الٌشعر،اٞنصطلح عليها الكونٌية

 



بعض اٞنيزات اٜنجازيٌة؛كعليو مٌت ٓنديد الفكرة الكونٌية الٌشعريٌة كالقرآنٌية،أساس  باستثناءالٌشعر اٛناىلي،
ـ(قائمةن من اٞنفردات القرآنٌية،يراىا أخطاءن 1930-1836ىذا؛كقد كضع نولدكو).79عربٌية الكالسيكٌيةال

ـٌ للعربٌية ،كعلى الٌرغم من أسلوب القرآف اٞنتكٌلف،كالباىت 80صرفٌيةن ك٥نويٌةن،شاٌذةن عن الٌنظاـ الٌلغوم العا
،فقد كتب القرآف بالعربٌية 82أسلوبٌيأن،متوٌسط اٛنودة،كقناعتو أٌف ١نٌمدان كاف يف أفضل أحوالو 81كالٌنثرم

 .83ـ(1909-1857الكالسيكٌية،كتبعو يف ىذا أغلب اٞنستشرقٌن،إاٌل بعضهم؛ كمنهم كارؿ فوللًنس)

 فرضٌية فوللًنس:اٌليت تقوؿ بأٌف القرآف يف أٌكلو،صدر عن ١نٌمد،بلهجة مٌكة،كىي الٌلهجة اكٌية للعربٌية/2
 ،85،قبل أف يعاد كتابتو بلغة الٌشعر العاٌمة84بعض اٞنالمح الٌلغويٌة،من حركات اإلعرابكىو مفتقره إىل 

كاٌليت تعٌد أساس العربٌية الكالسيكية،كىي الٌلهجة العربٌية الٌشرقٌية،كىي مزٌكدة ُنركات اإلعراب.كيسًن يف 
 بإعادة كتابة القرآف،.كال يقوؿ 87،مع بعض الٌتعديل86) ـ1964-1875(ىذا اٞنسار بوؿ إريك كاىلي

كيقٌر بأٌف القرآف اٞنخطوط،غًن اٞنعجم إعجاـ اٜنركؼ،اٞننسوب إىل اٝنليفة عثماف،ديٌثل العربٌية اكٌية يف 
 ،كيرل القراءات القرآنٌية ٟنذا اٞنخطوط،ٕنٌثل تأثًن لغة الٌشعر.88مٌكة

ال يعين )ق154(ن العالءيف حٌن يرل جوناثاف أكنيس،أٌف اإلٌدغاـ الكبًن،اٞنرتبط بأيب عمرك ب
،كإٌَّنا غياب اٜنركات القصًنة،يف آخر الكلمة،كيعين أنٌو كاف ىناؾ شكله قرآينٌّ تصريفٌيةو  ضياع الحقةو 

،دكف عالمات اإلعراب؛٣نٌا يدٌعم فرضٌية فوللًنس،يف تقليد القراءة القرآنٌية للغة الٌشعر .كبعد ٢89نتلفه
مفهـو الٌلهجة،على أنٌو ارخيٌية،استنتج الٌنحاة القدامى،العربٌية،االجتماعٌية منها كالتٌ تطٌور الٌدراسات الٌلغويٌة 

 .90كاسان ٟنذا الٌتنوٌع الٌلغومٌ عكالقراءات القرآنٌية يف ىذا الٌسياؽ،فكانت ان؛كاحدةو  للغةو  كالميٌّ تصٌرؼه  

 :االّتصال المسيحي أو الّسرياني القديم

أك اآلرامي،كىي ،رضٌية االٌتصاؿ الٌسرياين أٌكالن ينطلق جيليو من طبيعة لغة القرآف،ليصل إىل ف
 :91فكرة اٞنستشرقٌن ادثٌن،كذلك يف حقيقة األلفاظ اٞنستعارة يف القرآف؛كَّنٌثل لو باستنتاج ىاكتينغ

يف حٌن 92".آرامٌيةو  ةو قد ذىبت من خالؿ قنا،تاب اٞنقٌدس اٌليت ترد يف القرآف"كثًن من مفردات الك
.كمل يلق ىذا اىتمامان كبًنان من 94يف أسلوب القرآف سرياينٍّ  إىل فكرة تأثًنو ،93ذىب ألفونس مينغانا العراقي

ٞنا جاء عند نظرائو،من كوف القرآف كتب بالعربٌية  ،ك٢نالفةن من جهةو ،اٞنستشرقٌن؛لقٌلة ما قٌدـ من أمثلةو 
اٞنّتجم إىل 97،يف مؤٌلفو"حوؿ القرآف األصلي"96غونّت لولينغ.كيعضد جيليو رأم 95الكالسيكٌية

،،دعا فيو إ98اإل٤نليزيٌة ،كبناءو موثوؽو  جملموعة تراتيل مسيحٌيةو شاملةو،متخفٌيةو يف القرآف،ىل إعادة اكتشاؼو
شكلو  كإٌَّنا توٌجهو اآلكادديي اٞنتشٌدد،يف؛كمل يكن القرآف اٞننطلق الوحيد،يف أبكر إعادة تفسًن إسالميٍّ 

 .99نقدمٍّ ذايتٍّ،ضد تشويو اٞنسيحٌية هبيلنتها،كضد تشويو تاريخ اليهوديٌة

 



 ثلث نٌصو طبقة ٓنتٌيةو   تضٌمن القرآف -1كلعٌلو ديكن تلخيص أفكار لولينغ عن القرآف،فيما يلي:
أربع  يتضٌمن الٌنٌص القرآين اٞننقوؿ من اٞنسيحٌية،على -2،ما قبل اإلسالـ.مسيحيٍّ  ذات أصلو ،متخٌفيةو 
 اٜنقبة اٛناىلٌية. ،ترجع إىل،يف مقاطع شعريٌةو /األقدـ،ىو يف ٠نموعة تراتيل مسيحٌيةو أ:زمينٍّ  ،بّتتيبو طبقاتو 

/نصوص ١نٌررم د/اٞناٌدة اإلسالمٌية األصلٌية،اٞنعزٌكة إىل ١نٌمد.ج-/نصوص الٌتفسًن اإلسالمي اٛنديدب
الطٌبقات -4.متتابعةو  ٓنريريٌةو  اٞنسيحٌية ىو نتيجة تنقيحاتو الٌنٌص القرآين اٞننقوؿ من  -3القرآف بعد ١نٌمد.

أٌف ىذه األفكار،اٌليت مٌت ،اث اإلسالمي.كعلى ىذا يرل جيليواٞنتتابعة زمنٌيان للقرآف،ديكن توكيدىا من الّتٌ 
 .100ْناىلها،تستحٌق الٌرعاية اٛناٌدة

جيليو،من عمل لوكيسنربغ،اٌلذم تبىٌن فكرة مينغانا،يف الٌتأثًن الٌسرياين،ككاضع دليل  مٌث ينلطق
الطٌالب اٞننهجي؛بدءان بفقرات القرآف،الغامضة على تفسًن اٞنستشرقٌن،فيكوف اٞننهج على:أٌكالن،البحث 

ٞنستشرقوف.ثانيان،إف مل يف الٌتفاسًن الٌتقليديٌة،كخاٌصةن تفسًن الٌطربم،اٌلذم غفل عنو ا،معقوؿو  عن تفسًنو 
،يتٌم البحث يف معجمو  ،لعٌلو يقٌدـ معىنن ٠نهوالن للٌتفاسًن.ثالثان،إف مل يوجد قدًنو  عريبٍّ  يوجد تفسًنه معقوؿه

،حيمل معىنن ٢نتلفان،يالئم الٌسياؽ.ككثًنان ما سرياينٍّ  نظًنو  عبًن العريب عن جذرو اٞنعىن اٞنعقوؿ،يتٌم البحث للتٌ 
اٞنعىن الٌسرياين مقنعه منطقٌيان،من معىن اٞنصطلح القرآين.كلكٌن الٌتعامل مع القرآف،اٝنال جيد لوكيسنربغ،أٌف 

"،يصعب على الطٌالب،يف اٝنطوات األكىل CAIRENEمن اإلعجامٌن،الٌنقط كاإلعراب،يف طبعة كًنيين "
للحركؼ،لًنل إف كاف بتغيًن اٜنركات الٌصوتٌية وكيسنربغ،على ىذه اٝنطوات رأيان،للٌدليل اٞننهجي.كيزيد ل

 ٜنرؼ منها،،خاطئةو  ديكن كضعها يف قراءةو كثًنان من اٞنفردات اإلشكالية،  يتوٌلد معىنن أكثر إقناعان.كيرل أفٌ 
من آخر.كإف مل يعط ىذا كٌلو الٌنتائج اٞنتوٌخاة،فعلى اٌقق أف يغًٌن اٜنركؼ،ذات الٌنقط،مع عرضها  مبدؿو 
ينظر إف كاف تعبًن القرآف مستحدثان من ،كإف مل حيصل ىذا،عىنن مقبوؿو ذم م،ك٠نانسو  ،نظًنو سرياينٍّ  َنذرو 
فاألٌكؿ حيافظ على بنيتو الٌصرفٌية،مع استخداـ اٞنورفيمات ،كداللٍّ  ؛يكوف من طريقٌن:صريفٍّ سرياينٍّ  تعبًنو 

 .101العربٌية،كالثٌاين يعطي لٌلفظ معىنن مستعاران،مل حيملو من قبل،لكٌنو مرادؼه للمصدر

،ككذلك 102على لوكيسنربغ،يف عدـ إدراجو للٌتاريخ،كعملٌية القوننة ىذا؛كقد اعّتض نوريث
 .103وبكينس،بقولو:"كتاب لوكيسنربغ جيرم ١ناكلة كاحدة،ليضع استنتاجاتو يف سياؽ مقبوؿ"ٟن األمر

انطالؽ على اعتبار أٌف الٌتاريخ ليس من اىتمامو،من ىذه الفرضٌية،كىو عامل ضعف فيها.كعلى ىذا 
يف لزكمٌية عرض اٞنستشرقٌن كباحثٌن يف الٌسامٌيات؛بعدما تبٌٌن كجود تاريخ )مفردة75(جيليو من الٌشواىد

 آخر،ٞنا ىو معهود يف أيٌامنا،كىو ما يفٌسر ارتباؾ اٞنفٌسرين،يف عدـ قدرهتم على فهم بعض اٞنفردات،
 . ٜنظات إٟناـو قبل القرآف،قد كضع ١نٌمدان كآخرين،يف كذلك أنٌو كاف ىناؾ نصٌّ 

 



،يف 105،على أنٌو ّنره يف اٛنٌنة،أفرده ا ٌمد104كقد يظهر ىذا االرتباؾ،يف تفسًن مفردة الكوثر
،يف مؤٌلفو"الٌتفسًن كالٌتحبًن )ق698(عند ابن الٌنقيب26تفسًنان،ك17)ق671(حٌن يضع لو القرطيب
كٌنو بتعريف خاطئ للمؤٌلف،عند ىاريس كل؛106يف معاين كالـ الٌسميع البصًن"،ألقواؿ علماء الٌتفسًن

 ،)ق201(،على ابن كيساف األصمٌ 108.مث يرٌجح جيليو أٌّنا تعين اإليثار،كما ركل القرطيب107بركيالند
.كديكن أف يكوف لفظ الكوثر آتٌيان 109اٌلذم أخذ عنو اٞنفٌسركف ركايات مدٌكنة،حسب ما قاؿ بو الثٌعليب

ق(أٌف 333.كيرٌجح أبو منصور اٞناتريدم)110اٞنقٌدسة األكىل،ٞنعىن اإليثارمن الٌنبٌوة األكىل،أك الكتب 
،كما ال يفارؽ 111،ٕنٌثل حرفان أك مفردةن،أك ٗنلةن مستعارة من الكتب األكىلالٌلفظ قيد يعين عالمةن 

 شريفان ٞنقاـ النٌبٌوة.اٞنفٌسرين يف االرتباؾ،إاٌل أنٌو يرفض تفسًن األغلبٌية،على أنٌو ّنره يف اٛنٌنة؛ألنٌو ال حيسبو ت
 ،112آراميٍّ  كإٌف ىذا االرتباؾ اٜناصل لدل اٞنفٌسرين،يعٌزز فرضٌية لوكيسنربغ،يف كوّنا صحيفةن لٌنصٍّ 

 .(:"ايٍصحيوا كىاٍسهىريكا.ألىفَّ ًإبًٍليسى خىٍصمىكيٍم كىأىسىدو زىائًرو،جيىيوؿي ميٍلتىًمسنا مىٍن يػىٍبتىًلعيوي ىيوى 9ك5:8/بطرس)1من
 فػىقىاًكميوهي،رىاًسًخٌنى يف اإًلديىاًف...".كقد تصلح ٜنٌل اإلشكاؿ عند اٞنفٌسرين.

 :الخلفّية الّتاريخّية لفرضية لوكيسنبرغ

ينطلق جاف فاف ريث،من حقيقة استخداـ القرآف للفظ إ٤نيل،بصيغة اإلفراد،ليدٌعم االٌتصاؿ 
اكرة،يف إعادة تأسيس كحدة رسالة يسوع؛استجابة الٌسرياين اآلرامي،على أنٌو كانت رغبةن يف اٞنسيحٌية الب

أف 116(ـ173-120كطيطانس)115(ـ160-85كغًنمها.فقد حاكؿ مرقيوف)114كبورفًنم113لنقد سيلس
كعلى ىذا ديكن االحتماؿ،أٌف ١نٌمدان أك أحد رٌكاتو 117يوٌحدا اإل٤نيل،كيعيدا تنظيم أحداثو زمنٌيان.

.كيظٌل اإلشكاؿ قائمان،يف ٓنديد 118اجملٌمع"الٌدياطسركف"بالٌسريانٌيةكمساعديو،قد اطٌلعوا على اإل٤نيل 
سيوؿي   الٌنصوص،اٌليت اطٌلع عليها ١نٌمد،إاٌل بعض اإلشارات الٌنادرة يف القرآف؛منها آية الفتح﴿١نُّىمَّده رَّ 

اءي عىلىى اٍلكيفَّارً ۗ  اللَّػوً  نػىهيمٍ   ري   كىالًَّذينى مىعىوي أىًشدَّ ا يػىٍبتػىغيوفى فىٍضالن مِّنى اللَّػًو   اىيٍم ري  تػىرى ۗ  ٘نىىاءي بػىيػٍ كَّعنا سيجَّدن
٤ًنيًل كىزىرٍ ۗ  اةً   ذىًَٰلكى مىثػىليهيٍم يف التػٍَّورى ۗ  السُّجيودً   ًسيمىاىيٍم يف كيجيوًىًهم مٍِّن أىثىرً ۗ  ٍضوىاننا  كىرً  عو   كىمىثػىليهيٍم يف اإٍلً

كىعىدى اللَّػوي الًَّذينى ۗ   اعى لًيىًغيظى هًبًمي اٍلكيفَّارى   عىلىىَٰ سيوًقًو يػيٍعًجبي الزُّرَّ  قي فىاٍستػىٍغلىظى فىاٍستػىوىلَٰ   جى شىٍطأىهي فىآزىرى   أىٍخرى 
 ،7-4/26اٌليت تضٌم فقرتٌن من إ٤نيل مرقس119ا عىًظيمنا﴾  ةن كىأىٍجرن   آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًٜنىاًت ًمنػٍهيم مٍَّغًفرى 

 .120يف العربٌية ،كمفقوده 13اٟنولنديٌة،يف القرف.كىذا اٞنزج يف الٌدياطسركف،يف نسختو 12/23كمٌت 

،ليبٌٌن أٌّنا من الٌّتاث 121؛منها:طفولة الٌسٌيدة مرًن،كيوحٌنا كيسوعكيعاجل هبذا ريث فقرات قرآنٌيةن 
.كقد كانت نتيجة ريث،أٌف 124،يف صلب اٞنسيح123ألة الٌتشبيو اٛنسدمسككذلك م،122الٌدياطسركين

.ىذا؛إضافةن إىل تعضيده 125لٌدياطسركف،تأكيد على كحدانٌية رسالة اإل٤نيلإحالة ١نٌمد يف قرآنو على ا

 



يف القرآف،ىي نتاج األدب الٌسرياين،مع الٌتشويو 126لتفسًن لوكيسنربغ،يف مسألة حوريٌات اٛنٌنة كلغلماّنا
 لفٌية الٌتارخيٌيةالٌسريانٌية،إىل حور العٌن.ينضاؼ إليو اٝن127القرآين ٟنا؛فمن:"كورا دم إنبٌن"،يف رؤيا باركخ

.كيزاد فقرات من 128كالعالقة الوثنٌية،بٌن اٜنًنة كمٌكةقّتحة،يف أصوؿ الكتابة العربٌية،للقناة اآلرامٌية اٞن
 .129الكتاب اٞنقٌدس،اٞنّتجم إىل العربٌية،كاٞنستخدمة يف أجزاء من الٌليتورجٌية اٞنسيحٌية

 :إعادة بناء نقديّة للقرآن

الفكرة،بعد ىذا الٌتطواؼ العلمي،اٞنتعٌلق رأسان بلغة القرآف،خاٌصة يف خلص جيليو إىل ىذه 
 بداياتو الغامضة؛كقد صرٌح بصعوبة اقتفاء رأم نولدكو،يف بعض الٌنقاط اٛنذريٌة،السيما عند إعالنو أنٌو:
 "من اٞنهٌم أف نالحظ أٌف ذكؽ العرب الٌلغوم اٜنسن،حفظهم حفظان،يكاد يكوف تاٌمان من تقليد غرائب

كعلى الٌرغم من ىذا إاٌل أنٌو يرل لغة القرآف العربٌية .130استثنائٌية،كضعفات موجودة يف لغة القرآف"
،كدكدم 131الكالسيكٌية الفضلى،كقد كافقو على ىذا أغلب دارسي القرآف؛كمنهم ركجي بالشًن

 ،يف ترٗناهتم،إاٌل عند بعض النٌػٌقاد.132باريت

 ولدكو،يف رأم آخر:"رٌّنا كاف قد حدث خطأه يف الٌنسخ،كيرل جيليو نفسو غًن مقتنعو برأم ن
.كأنٌو 133غريبو جٌدان بعض األحياف" ،كإف يف ترتيبو لكن قرآف عثماف،ال يتضٌمن سول عناصر أصلٌيةو 

 أٌف ىذا القرآف اٌلذم نعهد،ىو مصحف عثماف،/1مها:؛فقط؛كيبىن على فرضٌيتٌن يتضٌمن فقرات أصلٌيةن 
 ،135،بعد نشريات أكغست فيشر134بفرضٌية حدكث إقحامات يف القرآف1909كلكٌن نولدكو يصرٌح يف

 .136يف ىذا اٞنوضوع

كيرل جيليو يف عمل اٜنٌجاج،يف إعجاـ القرآف،اٌلذم يلقى األمهٌٌية عند الٌدارسٌن،الفرصٌية 
العثماين خرافة،كأنٌو ،يف كوف الٌتنقيح 138قناعة بوؿ كازانوفا  ،بعيدان عن137بإجراء الٌتعديالت على القرآف

ُناجة إىل ُنث ُنث دقيق؛كعمل فرد ،.كإٌف ىذه الفرضٌية تلـز صاحبها139ذك أصوؿ خالٌية
مل يكونا منفصلٌن،كأٌف"الٌنٌص الٌرٚني للقرآف مل يكن ،كالٌتفسًن ،اٌلذم توٌصل إىل إٌف القراءة140ليمهويس

.كخيلص جيليو إىل فهم عمل لولينغ 141الثٌاين/الثٌامنبعد مقبوالن عاٞنٌيان"،كاف ىذا إىل غاية القرف 
اختالفات طفيفة،متمثٌلة يف قراءات أك -1كلوكيسنربغ،يف االختالفات القائمة يف نٌص القرآف؛كىي:

 كاختالفات ىاٌمة،كىي متعٌلقة اٜنركؼ اٝنالية منهما أيضان،-2تفسًنات،للٌنٌص اٝنال من اإلعجامٌن.
كاالختالفات الكبًنة،كىي كتابة -3صاحف غًن العثمانٌية،كالقراءات الٌشاٌذة.كمنها ما ىو موجود يف اٞن
جزئٌيان يف  .كأٌما اٝنلفٌية الٌتارخيٌية،اٞنفقودة يف عمل لوكيسنربغ،فهي متضٌمنةه 142الٌنٌص اآلرامي باٝنٌط العريب

 



بٌوة،كأغنوه بتقارير من بورقة بن نوفل كخدجية كآخرين،٣ٌنن نادكه بالنٌ  األدب الٌسرياين،كيف عالقة ١نٌمدو 
 الكتاب اٞنقٌدس،كأدب ما بعد الكتاب اٞنقٌدس.

كعلى ضوء ىذا يرل جيليو ضركرة انسجاـ ١ناكليت إعادة بناء القرآف؛اٞننحدرة من الٌذركة،٣نٌا رآه 
د برجشّتاسر كبريتزؿ،كاألخرل الٌصاعدة إىل الٌذركة،٣نٌا دعا إليو لولينغ كلوكيسنربغ كفاف ريث كغًنىم.كجي

ا األكىل،إىل العصر للمصادر اإلسالمٌية،اٌليت تعكس صورة القرآف اٞنتطٌورة،من بداياهت نقديٌةو  يف دافعان لقراءةو 
أك ضحٌية ،معلمو ١نٌمد،كتلٌقيو كمعاكنيو،كالٌناسخ كاٞننسوخ،كاآليات أك الٌسور اذكفةاألموم؛منها:

ٌتعديالت الٌلغويٌة اٞنتنٌوعة،كغًن ىذا؛انطالقان من لاكاإلقحامات الٌنصٌية،كالٌتصحيح اٛنزئي لٌلحن،ك اٜنذؼ،
 .143فكرة،ال خيلق نيبٌّ يف يـو كاحد،كال كتاب مقٌدس،يف أقٌل من ذلك

 : مالحظاتنتائج و 

 ترٗنة بطرس اٞنبٌجل ذات خلفٌية ٓنريضٌية،كبعيدة عن اٞنوضوعٌية العلمٌية. -
كاإل٤نيل يف اٞنواضيع،السيما  كالٌتوراةلة الٌتشابو،بٌن القرآف تسويغ  نظرة ريتشارد بل،يف مسأ -

 القصص الٌديين،تواصل نبوم بٌن األنبياء،كحضارم بٌن األمم.
 ة اٞنوٌحدة،،بٌن الكتابيٌ ،يف رأم مونتغمرم كات،ككارؿ برككلمافاالضطراب يف عقيدة ١نٌمد -

 .ال تقبلها اٞنوضوعٌية العلمٌيةكالوثنٌية اٞنشركة،
،كقد استعانوا بالكتابيٌن يف نصيب ٟنم من القصص الٌديينخصـو ١نٌمد اٞنٌكيوف أٌميوف،ال  -

 سجاٟنم،ضد ١نٌمد.
ال ك ،اآلرامٌيةب يتكٌلموامل  مٌكةأىل ،ك 18:18) ثنيةسفر التٌ )ةالٌتوراك  اٞنٌكيٌن ي بشهادة١نٌمد أمٌ  -

 كاإل٤نيل اٞنّتٗنٌن إىل العربٌية،يف ذلكم اٜنٌن. ةالعربيٌة،من أٌم مصدرو،خاٌصةن يف غياب الٌتوراب
 اختالؼ بٌن يف مرٌكيات ١نٌمد الٌدينٌية،كمركيٌات العرب األسطوريٌة كاٝنرافٌية. -
،فكيف ٌمدو  ،يف١نٌمد معٌلم كرقة بن نوفل - رأم بعض اٞنستشرقٌن،مات بػيعىٍيدى البعثة بزمنو قليلو

 بكٌل ىذا الكٌم اٟنائل من األخبار،يف قرآنو اٞنؤٌلف.
 سند جيليو كغًنه،من الركيٌات يف الٌتفاسًن،كأغلبها غًن دقيقةو كمغلوطةو. -
 .16-5اإلنشادسفر نشيد ركاية خدجية لورقة من خرب ١نٌمد،تأٌكد خرب يف اإل٤نيل،كالٌتوراة -
 صعوبة اٜنفاظ على اٞنضموف،يف ترٗنة زيد بن ثابت،مع الٌدٌقة العلمٌية،من القناة اآلرامٌية العربيٌة. -
  يظهر اٞنشٌجر الٌسامي العربٌية،يف خطٍّ شاقولٍّ،ال أصل ٟنا،إاٌل الٌسامٌية اتملة القددية.  -
،كال أصل ٞنفردةو ما،يف لغةو ما،من %60تذكر كتب الٌسامٌيات،أٌف اٞنعجم الٌسامي موٌحد،بنسبة -

 .أخواهتا األخرل

 



 ال يفٌرؽ بعض اٞنستشرقٌن،بٌن عربٌية القرآف الكالسيكٌية،كبٌن عربٌية العربٌية،اٞنوٌزعة على القبائل. -
،سامٌيةه مشّتكةه،من اٞنعجم الٌسامي اٞنوٌحد؛كقد على أٌّنا أعجمٌيةه األلفاظ الورادة يف القرآف، -

 سياقات،تدٌؿ على كقوعها،يف أمكنة نزكٟنا.كردت يف 
 عربٌية القرآف،العربٌية اٞنوٌحدة،الٌضاٌمة للقبائل الكربل يف اٛنزيرة. -
 يتعٌدل الفعل)بى مى فى(باٟنمزة كبالٌتضعيف،كبداللة مركزيٌةو كاحدةو؛فأباف كبٌٌن،يف معىنن كاحدو. -
 كٌل اٞنستويات الٌلسانٌية.عربٌية القرآف أصفى،من العربٌية اٞنشٌتتة بٌن القبائل،يف   -
يف  األخطاء الٌصرفٌية كالٌنحويٌة كشذكذىا،يف رأم نولدكو،لو مسوٌغه صويتٌّ،أكثر دٌقةن كاستساغةن  -

 عليو،يف عربٌية العربٌية. يالقرآف،٣نٌا ى
 ،اٞنقاـ يف مٌكة كيثرب،موطين ١نٌمد.زمنان  الكالسيكي من لغة الٌشعر،لغة القرآف قريبةه  -
،ٚنح بو ١نٌمد،لتهلج بو العرب،يف قراءة القرآف،دكف اإلخالؿ تكٌلميٌّ  تصٌرؼه  ةالقراءات القرآنيٌ  -

 باٝنصائص الٌصوتٌية العاٌمة للٌنٌص،الٌلغويٌة كاٝنطابٌية.
 القناتاف اآلرامٌية كالعربيٌة،من ضمن اٞنعجم الٌسامي اٞنوٌحد. -
،كشواىدىا قليلةه البنية الٌتحتٌية اٞنسيحٌية للقرآف،غًن مؤسٌسة على معيارو  -  .علميٍّ
علميٌّ،خاٌصةن أٌف اٞنفردة القرآنٌية ٟنا  قصوره ،عدـ اعتماد لوكيسنربغ اٞننهج الٌتارخيي يف القرآف -

 الٌسفر يف الٌزمن. خاصٌية
ركيٌات عن اٞنسيح،ِنالؼ القرآف الٌرٚني،اٞنوٌحد ١ناكلة توحيد اإل٤نيل،بعيدة اٞنراـ،الختالؼ اٞن -

 مباشرةو،كعلى عهده.،كبصفةو عن ١نٌمد كحده
 خرب اٛنٌنة،يف اإل٤نيل كالقرآف،من اٞنشّتؾ الٌنبوم،كمن سراجو كاحدو. -
 )الٌنيكود كالٌداغيش(عربيٌةكالإعجاـ نقط القرآف،مفٌسرة ِنلفٌية لغويٌة تارخيٌية،عربٌية جنوبٌية،كسامٌية   -
ٟنا ّنا ٚنح بو  ألصحاهبا،كىي مدٌكنة يف مصاحفهم،كال عالقة القراءات الٌشاٌدة،ىي تفسًناته  -

 ١نٌمد،من الٌتصٌرؼ الٌتكٌلمي،للهج العرب يف قراءة القرآف.
 اٞنصحف.بٌن ك الٌرٚني،اٞندٌكف بٌن دفتٌن، جيب الٌتفريق بٌن القرآف -
 علمٌيان. ،كغًن مؤٌسسةو متشٌددةه  سياسٌيةه  الٌسور كاآلم اذكفة،مل يقل هبا،إاٌل اٌلذين ٟنم خلفٌيةه  -
كاإل٤نيل،على القرآف اجملموع على عهد ١نٌمد ذاتو،كاٞنصرٌح  ةالٌتوراال ديكن إسقاط ظركؼ ٗنع  -

 .الثٌية الثٌ خيبو يف القرآف نفسو،كذلك الختالؼ البيئات الٌتار 

 :نقد موضوعي لمباحث من علوم القرآن

 يومان،دكف أف يكوف لو سابق عهدو هبا.19إعادة الٌنظر يف مركيٌة أمر ١نٌمد زيدان بتعٌلم العربيٌة،مٌدة -

 



 قرشٌيةن كال حجازيٌةن. ليست عربٌية القرآف -
 ديكن اعتماد دليل الطٌلب اٞننهجي للوكيسنربغ يف تفسًن القرآف كتأكيلو الٌلغويٌن. -
 إعادة الٌنظر يف مسألة لفظ الكوثر،غًن اٞنتوافق كالبنية الٌلسانٌية للٌسورة ذاهتا. -
 إعادة الٌنظر يف مسألة صلب اٞنسيح عند اٞنسلمٌن. -
 مسألة ٗنع القرآف،على عهد اٝنلفاء الٌثالث. ظر يفإعادة النٌ  -
 إعادة مسألة الٌناسخ كاٞننسوخ،الٌلغويٌة قبل الفقهٌية. -
 إعادة الٌنظر يف بعض اٞنسائل كاٞنباحث يف علـو القرآف؛السيما الٌتفسًن كالقراءات. -
 نزع القدسٌية على اآلراء الاٌلىوتٌية للمفٌسرين،كعلماء القرآف. -
 اٞنستشرقٌن تنويريٌة،كتفتح باب البحث اٛنٌدم كاٞنتجٌدد.آراء الٌدراسٌن  -
 قٌوة اآلراء االستشراقٌية ثغرات يف علـو القرآف،جيب سٌدىا باالستقراء البحثي اٞنؤٌسس.  -

 

 :يسلب ىذا اٞنقاؿ األلقاب عن أصحاهبا،مراعاةن للموضوعٌية العلمٌية،كنأيان عن األدٛنة العقديٌة،كاٞنرجعٌية الٌدينٌية كالفكريٌة.مالحظة -[1]

ص:  -"إعادة الٌنظر موضوع تأليف القرآف"مقاؿ:-يعتمد صاحب ىذا اٞنقاؿ على كتاب:"القرآف يف ١نيطو الٌتارخيي"ٛنربائيل سعيد رينولدز
 .172...162ص: -لذا ينظر:حواشيو؛من.172...143

،أك  -[2]  عاش بٌن" Pierre le Vénérable ":بالفرنسيةك "Petrus Venerabilis ":بالالتينيةاٞنكٌرـ، أك اٞنوٌقر،يقابلو  بطرس اٞنبجل،أك اّـت
؛ من أىٌم ما ترٗنو الالتينيةشكل بطرس فريق ترٗنة لنقل أعماؿ من العربية إىل .يف جنوب فرنسا كلوين،كرئيس دير  فرنسي الىويتك  راىبـ،ىو 1156ك1092سنيت:

 Hermann ىرماف الدٞناطيوRubert von Ketton ركبرت الكيتوين:،كتعٌد أٌكؿ ترٗنة غربٌية للقرآف،كمن أبرز مكوين ىذا الفريق الٌرىبافالقرآفىذا الفريق 

von Dalmatiaكبيّت الطليطلي Petars von Toledoكبطرس البواتييهي Petrus von Powatie. 

[3]-    ,with"A Comprehensive Commentary On The Quran:"Elwood Morris Wherry (1843/1927) 
Comprising Sale's Translation and Preliminary Discourse Additional Notes and Emendations 

Together with a Complete Index to the Text, Preliminary Discourse, and Notes-LONDON-

TRUBNER-vol2-CO-LUDGATE-1896-PP:5,8,16,17 .  

 .8ك7ص: -اٞنرجع نفسو -[4]

 ـ(مستشرؽ كالىويت كمبٌشر أمريكي،كباحث يف تاريخ األدياف،ٌٚني بالٌرسوؿ إىل اإلسالـ.1952-1867صمويل مارينوس زكدير) -[5]

(مستشرؽ بريطاين كأستاذ للغة العربية،كالدراسات اإلسالمية،كالتاريخ اإلسالمي؛كمن أشهر 2006-1909كلياـ مونتغمرم كات) -[6]
 .جامعة إدنربةيف الدراسة،يف  ١نٌمد بن عبودكاف زميالن للمؤرٌخ اٞنغريب  .1956،ك١نٌمد يف اٞندينة،سنة1953كتبو ١نمد يف مٌكة،سنة

 .99ك98ص: -ـ1989-)د/ط( -مطبعة اٞنبارؾ -ريتشارد بل:"اإلسالـ اٞنتطٌرؼ"مصر -[7]

 .19آؿ عمراف -[8]
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 .113ك112ص: -ـ2002-)د/ط(-اٟنيئة اٞنصريٌة للكتاب-مونتغمرم كات:"١نٌمد يف مٌكة"تر:عبد الٌر٘نن الٌشيخ،كحسن عيسى -[9]

 .15ص: -ـ1995-1ط -دار الوفاء -اٞننصورة -"مصر-تارخيو كتقوديو -ينظر:١نٌمد الٌدسوقي:"الفكر االستشراقي -[10]

،ْننس باٛننسية 1842يف اٟنند عاـ  كالكوتا،كمطبعة  دىلي،اشتغل يف مدرسة َّنساكم مستشرؽـ(1893 -1813ألويس اشرب٤نر ابن كرستوفر اشرب٤نر) -[11]
 .١نمداإلنكليزية،كاشتهر بكتابو عن حياة الٌنيب 

ة.نشرت بالٌدَّنارؾ،كىي متخصصة األمريكٌية يف تاريخ اإلسالـ،كأستاذة يف معهد الٌدراسات اٞنتقٌدم1945كلدت باتريشيا كركف،يف -[12]
 ات:عملها بالٌلغة اإل٤نليزية؛منها ما ىو من تأليفها اٞنفرد:"العبيد على اٝنيوؿ:تطور الٌنظاـ السياسي اإلسالمي"ك"ما قبل الصناعية ٗنعي

 الوسطى"ك"حكم ا:اٜنكومة كاإلسالـ"ك"ْنارة مكة كظهور اإلسالـ"ك"الفكر الٌسياسي اإلسالمي يف القركف تشريح للعامل ما قبل اٜنداثة"
 كمنها ما ىو من تأليف مزدكج:"اٟناجرية :صناعة العامل اإلسالمي"رفقة مايكل كوؾ.

.كىو أستاذ يف جامعة برينستوف.حصل على جائزة 1940ص يف تاريخ اإلسالـ ،كلد يفمايكل أالف كوؾ:مؤرٌخ بريطاين،متخصٌ  -[13]
؛كما كاف أستاذ الٌتاريخ االقتصادم للٌشرؽ األكسط،بكٌلية الٌدراسات الٌشرقية كاإلفريقٌية،الٌتابعة جامعة لندف.لو اجملاؿ 2014ىولربغ يف 

 اين.كمن مؤٌلفاتو:"الٌضغط الٌسكاين يف األناضوؿ الٌريفٌية"ك"ترٗنة كجيزة للقرآف"الرئيس للبحث،كىو تاريخ الٌسنوات األكىل من اإلسالـ الثٌ 
 ك"تاريخ موجز للجنس البشرم"ك"األدياف القددية كالسياسة اٜنديثة"ك"اٜنالة اإلسالمية يف اٞننظور اٞنقارف".

ينظر جربائيل سعيد رينولدز:"القرآف يف ١نيطو الٌتارخيي"مقاؿ:إعادة الٌنظر يف موضوع تأليف القرآف؛ىل القرآف جزئٌيان نتيجة عمل -[14]
 .172...143ص:-ـ2012-1ط -بغداد -بًنكت -تر:سعد ا الٌسعدم-كلود جيليوت-متتابع كٗناعي

 M. R. Zammit: A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic. Leiden 2002.P  :63-51ينظر:      . -[15]

Alphonse Mingana, “Syriac influence on the style of the Koran,” Bulletin of the John Rylands Library 

11, 1927, 77–98. 

[16] : Christoph Luxenberg, Die Syro-Aramäische Lesart des Koran. Ein Beitrag  zur Entschlüsselung 

der Koransprache Berlin, Das Arabische Buch, 2000, p: 311.   

قراءة ":أٞناين،اشتهر بكتابة كسامٌيات عربٌياتٞنؤرٌخ كعامل  اسم مستعار،ىو Christoph Luxenbergكريستوؼ لكسنربغ-[17]
؛اختار أف ينشره باسم مستعار ٢نافة أف يستهدؼ بأعماؿ بالٌلغة الٌسريانٌية القرآف"اٌليت افّتض فيها كتابة أجزاء من آرامٌية سريانٌية للقرآف

 .معاداة اإلسالـانتقامٌية،بتهمة 

 7اشيةاٜن -[18]

 9اشيةاٜن -[19]

  14اٜناشية -[20]

 .15اٜناشية  -[21]

 .5ك4الفرقاف -[22]

 .103الٌنحل: -[23]
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 .16اٜناشية -[24]

 .2/487ص: -ـ2002-2ط-مؤٌسسة الٌتاريخ العريب -بًنكت -بن سليماف"ٓنقيق:عبد ا ١نمود شحاتة مقاتل:"تفسًن:ينظر -[25]

 .17اٜناشية -[26]

 .19اٜناشية -[27]

 .1/91ص: -ـ2004-1ط -دار الكتب العلمٌية -بًنكت-ٓنقيق:ىند شليب -ىػ(200) بن سالٌـٍنحيتفسًن :ينظر -[28]

 التفسًن نفسو. -[29]

-1ط -دار إحياء الٌّتاث العريب -بًنكت -ىػ(:"الكشف كالبياف"ٓنقيق:أيب ١نٌمد بن عاشور428أبو إسحاؽ أ٘ند) الٌثعليبينظر: -[30]
 .44ك6/43ص: -ـ2002

 ،كقد رحل إىل مشاؿ شرؽ اٛنزيرة،يطلب قصص الفرس كأساطًنىم،مدالساكطًنف يوسف أحد كٌفار قريش،كاشتهر ّنعاداتو  ىو -[31]
 ليضاىي ما اٌدعاه ١نٌمد؛فكاف إذا جلس ١نٌمد ٠نلسا،فدعا فيو إىل ا،كتال فيو القرآف،كحٌذر قريشا ٣نٌا أصاب األمم اٝنالية،خلفو يف

يف صٌف اٞنشركٌن،كقهتل بعد أسره،كيقاؿ إٌف  غزكة بدر٠نلسو،إذا قاـ فحدثهم عن رستم السديد كعن إسفنديار كملوؾ فارس.شارؾ يف 
 رثتو بقصيدة. قتيلة بنت اٜنارثأختو 

 .5-4الفرقاف227-3/226-تفسًن مقاتل -[34]

  25اشية اٜن -[35]

  26 اشيةاٜن -[36]

 27 اشيةاٜن -[37]

 28 اشيةاٜن -[38]

،كاف كزيرا لعبد اٞنلك بن نوح الساساين،كمنصور بن نوح،تويف القرف الٌرابع اٟنجرم،من أعالـ الدكلة الٌساسانيةكمن كزراء  مؤرٌخ -[39]
 .الفارسيةإىل   تاريخ الطربم ىػ؛كمن أىم آثاره: ترٗنة 363سنة

 29 اشيةاٜن -[40]

يف  ،كىو أكؿ من قصٌ مكة اٞنكرمةككبارىم كأئمتهم يف  التابعٌنإماـ حافظ فقيو مفٌسر كاعظ،مكىن أبو عاصم، كاف من ثقات  -[41]
 ىػ،74كتويف قبل ابن عمر بأيٌاـ يسًنة،كقيل تويف سنة.،كلو عقب هبا؛قاتل مع ابن الزبًنالبصرةاإلسالـ،زمن خالفة عمر،كقد كاف قاضي 

 ىػ.68اف تويف سنة،كقاؿ ابن حبٌ مٌكة اٞنكٌرمةىػ،يف 113كقيل تويف سنة

 30 اشيةاٜن -[42]

 33 اشيةاٜن -[43]
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 34 اشيةاٜن -[44]

 41 اشيةاٜن -[45]

،طلبنا لنصرة ثقيف،فلما رآه ابنا ربيعة الطٌائف،شهد زيارة ١نمد إىل بالطٌائفابين ربيعة  كشيبة ةلعتبكاف  نينولمن  نصراينٌ غالـ  -[46]
  .قصة عداس الشيعةمعو،فلما ٚنع ١نمد يقوؿ:"باسم ا"،كبعد حوار بينهما،أسلم عٌداس؛كقد أنكر  بعنبعتبة كشيبة كما لقي،بعثوا لو 

 43 اشيةاٜن -[47]

،أك أشباه األسرار؛أصوؿ ىذه الكلمة األسرار الٌسبعة اٞنقٌدسة"ليتورجيا"لإلشارة إىل الطٌقوس الٌدينية،ّنختلفها كغالبنا ما يقصد هبا -[48]
يونانية،كىي مؤلفة من قسمٌن:تعين العمل اٛنماعي،أم ٠نموعة األعماؿ من صلوات كتسابيح كترانيم كحركات يقـو هبا اٞنؤمنوف داخل 

 . الكهنة، هبدؼ تسبيح اٝنالق أك استذكار قضية معينةالكنيسة إضافة إىل

 44 اشيةاٜن -[49]

 45 اشيةاٜن -[50]

 46 اشيةاٜن -[51]

 47 اشيةاٜن -[52]

 48 اشيةاٜن -[53]

 49 اشيةاٜن -[54]

 50 اشيةاٜن -[55]

 51 اشيةاٜن -[56]

 52 اشيةاٜن -[57]

 53 اشيةاٜن -[58]

 54 اشيةاٜن -[59]

 55 اشيةاٜن -[60]

 56 اشيةاٜن -[61]

 57 اشيةاٜن -[62]

 58 اشيةاٜن -[63]
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 يقصد بالاٌلىوتٌية اٞنوقف الٌنهائي اٞنتوٌطد،يف ىذه الفكرة. -[70]

 .04اآلية:-سورة إبراىيم -[71]

 .195كالٌشعراء 103الٌنحل -[72]
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 68ح-[76]

 69ح-[77]

 الكونٌية:ٟنجة منطقة معٌينة،تسود كلغةو مشّتكةو يف مناطق أخرل ٠ناكرة ٟنا،على الٌرغم من ٟنجاهتا اٝناٌصة هبا. -[78]
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 .بالقاىرة يف أكاخر القرف الٌتاسع عشر اٞنكتبة اٝنديويةأٞناين. توىل إدارة  مستشرؽىو  Karl Vollers باألٞنانيةكارؿ فوللًنس،  -[83]
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 80 اشيةاٜن -[90]

مستشرؽ بريطاين ٔنصص يف الدراسات اإلسالمية.حاليا ىو أستاذ 1944كلد عاـ  Gerald R. Hawtingجًنالد.ر.ىوتنج -[91]
،حيث كاف أّنى تعليمو لندفالتابع ٛنامعة  SOAS متقاعد لدراسات الشرؽ األكسط كاألدىن يف مدرسة الدراسات االستشراقية كاألفريقية

، 1986عمالو:أكىل األسرات اٜناكمة يف اإلسالـ .من أ1978،كحصل على درجة الدكتوراه عاـ كجوف كانسربك برنارد لويسٓنت يدم 
 .2006تطور الطقوس اإلسالمية -1993تناكالت للقرآف 

 81 اشيةاٜن -[92]

دٌرس بعدة جامعات مثل .1878بالعراؽ حاليان يف  زاخوكلد باسم ىرمز منغنا يف شرانش قرب  .كلداينالىويت كباحث كمستشرؽ   بالسريانيةألفونس منغنا  -[93]
كخاصة  كاالعتذاريات اٞنسيحية.كألف يف نفس الوقت عشرات الكتب عن الٌسريانية كالعربية كبرمنجهاـ مكتبة جوف ريالندز،دٌرس اٞنخطوتات يف كمانشسّت كامربدج

 .بربمنجهاـ 1937عامان يف سنة  59أثناء اقامتو يف مانشسّت.تويف ألفونس منغنا عن

 82 اشيةاٜن -[94]

 83 اشيةاٜن -[95]

يف فارنا، بلغاريا، ىو باحث الالىويت كاإلسالمي،الفيلسوؼ األٞناين، كالعامل الٌلغوم.كىو ابن عم -1928غونّت لولينغ من مواليد -[96]
الكلمات كاألشياء القددية يف تيو من جبل -ؼ النيب ١نمدإعادة اكتشا-اٞنستشرؽ ىانز ىينرش شيدر.من أعمالو:ٓند لإلسالـ ال إلصالح

 دير الكعبة )العبادة اٞنسيحية يف الكعبة قبل اإلسالـ(. -اللغات كاألفكار القددية-صهيوف
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 91 اشيةاٜن -[104]

 92 اشيةاٜن -[105]

 94 اشيةاٜن -[106]

 95 اشيةاٜن -[107]

 96 اشيةاٜن -[108]

 98 اشيةاٜن -[109]

 99 اشيةاٜن -[110]

 102 اشيةاٜن -[111]

 103 اشيةاٜن -[112]

يعػرؼ الكثيػر عػن حياتو إاٌل أنٌو قػد سػافػر إل كل مػن ـ:مفٌكر كفيلسوؼ كناقد مسيحي؛ال 178حػوال عاـ Celseسيلس -[113]
(ُنثو حػػوؿ"اًلكسندر األبػونػوطػيقي"عػاـ 192-125فػلسطٌن كفينػيقيا كمصر،كقػد أىػػدل لو الفيلسوؼ اليػوناين لوسياف دم سامػوزات)

 ػيدة يف عصر الوثػنية.ـ،أٌلف كتاب"اٝنػطاب اٜنٌق"الػذم يعٌد النقػد اٞننهجي الوحيد للمسيحية الػول180

 ـ(فيلسوؼ من مواليد صور،كدرس يف أثينا مث سافر إىل ركما حيث انضم إىل أفلوطٌن. 304-233بورفًنم) -[114]

.ككاف كالده أيسقفان،سافر إىل ركما 160ـ،كتويف سنة 85كلد بسينوب،يف بالد البنطس،بالشاطئ اٛننويب للبحر األسود،سنة -[115]
أيٌاـ اإلمرباطور أنطونٌن الٌتقي.قاؿ مرقيوف بػأٌف اٞنسيح مل يولد من امرأة، كلكٌنو ىبط فجأة من السماء يف مدينة كفر ناحـو يف ـ،140سنة

ح( السنة اٝنامسة عشر لعهد اإلمرباطور طيباريوس ليكشف للبشر عن الو اٝنًن الذم أكفده إليهم.كليس ٟنذا اٞنسيح أم عالقة باٞنسٌيا)اٞنشي
 . ٌشر ّنجيئو العهد القدًنالذم ب

 اٞندرسة القددية،٥نوس يف الٌرىا أسٌ 173للميالد.كتويف سنة 120كلد طيطانس يف بالد آشور،من عائلة كثنية حوال سنة  -[116]
 ـ؛من مؤلفاتو العديدة،كصلنا كتاباف فقط:اٝنطاب إىل اليونانيٌن كدياطسركف:أم األناجيل األربعة يف كاحد.172

 105 اشيةاٜن -[117]

 106 اشيةاٜن -[118]

 .29الفتح: -[119]

 107 اشيةاٜن -[120]

 ؛على الٌتوال.26...22اآليات:-.،كمرًن37.كآؿ عمراف:03.كمرًن:48...35اآليات:-آؿ عمراف:ينظر-[121]
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 108 اشيةاٜن -[122]

 .157ينظر:الٌنساء: -[123]

 109 اشيةاٜن -[124]

 110 اشيةاٜن -[125]

 111 اشيةاٜن -[126]

بنا لو.  رميا النيبإلكاف باركخ الٌصديق الويف  -[127] ،اسم عربم معناه مبارؾ،كاٚنو بالكامل ىو باركخ بن نًنيا بن ١نسيا،كقد كاف كاتبنا ١نًي
،دافعنا إرميا كخدمتوحياة (.ككانت شخصية باركخ القوية،كالدكر الذم قاـ بو يف 51:59كاف أخوه ١نسيا رئيس ١نلة اٞنلك صدقيا)إرميا

خ ،كبقية أقواؿ باركخ،كسفر بارك سفر باركؾجياؿ الالحقة لإلشادة بو،كتأليف الكثًن من الكتب اٞننسبوبة إليو، كمنها:رؤيا باركخ،ك لأل
 .5أك القرف 4،كسفر آخر لباركخ،يرجع إىل القرف2الغنوسي،كسفر باركخ اٞنكتوب أصالن بالالتينية،رؤيا باركخ يف اليونانية،كترجع إل القرف

 112 اشيةاٜن -[128]

 113 اشيةاٜن -[129]

 114 اشيةاٜن -[130]

األدب؛من مؤٌلفاتو:شاعر عريب من ،معركؼ بإطالعو العميق على اللغة العربية ك فرنسي مستشرؽـ،1973-1900رجيي بالشًن -[131]
 Arabe Histoire deكتاريخ األدب العريب".صاعد األندلسيلكتاب:"طبقات األمم"ل،كترٗنة فرنسية أبو الطيب اٞنتنيب القرف الرابع اٟنجرم

la Littératureدكين التارخيي يف اإلسالـ حت ّناية القرف اٝنامس عشر"ػتويف دكف أف يتٌمو؛كقد ظهر منو ثالثة "، كُنث فيو نشأة الت
"ٝنص فيو أُناث اٞنستشرقٌن الذين  Le Problème de Mahometترٗنة القرآف إىل اللغة الفرنسية،ك" .ـ724ىػ/125أجزاء،تنتهي عند 

 .ماكريس دديومبٌن"باالشّتاؾ مع Grammaire de l'Arabe Classiqueكتبوا عن حياة النيب.ك٥نو العربية الفصحى "

 .فيلولوجيإىل األٞنانية،مع شرح  القرآفأٞناين،ترجم  مستشرؽـ( 1983-1901ركدم بارت) -[132]

 115 اشيةاٜن -[133]

 116 اشيةاٜن -[134]

الٌلغات الٌشرقية على يد  .ٔنصص يفبالٌلغة العربٌيةأٞناين اختٌص  مستشرؽـAugust Fischer (1865-1949)أكجست ًفشىر-[135]
برسالة عنواّنا)تراجم حياة الركاة الذين اعتمد عليهم ابن إسحق(،كقد عمل يف معهد 1889(يف جامعة ىالة يف1890-1837)توربكو

جل الٌتصٌدم ألاألمهٌية القصول للغة العربية، ،كقد كاف حريصنا على تأكيدمدرسنا للغة العربية كأميننا للمعهد1896اللغات الشرقية يف برلٌن
 عند العرب كاٞنسلمٌن.أصبح فيما بعد عضونا ّنجمع اللغة العربية بالقاىرة،منذ إنشائو. ...لألُناث اٝناصة بالتاريخ كالفلسفة كالفقو

 117 اشيةاٜن -[136]

 119 اشيةاٜن -[137]
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ـ،كتعلم ّندرسة الٌلغات 1879سنة باريسكلد يف اٛنزائر،سافر إىل .فرنسي مستشرؽىو Paul Casanova بوؿ كازانوفا  -[138]
 ـ.من آثاره:"١نمد كّناية العامل"1926ـ.تويف بالقاىرة1925اٛنامعة اٞنصرية،كحاضر يف الكوليج دم فرانسالٌشرقٌية.كدٌرس يف 

 (.1920–1893بالفرنسية،كترٗنة"خطط اٞنقريزم"باالشّتاؾ كاألستاذ بورياف)باريس

 118 اشيةاٜن -[139]

فّتتٌن ٞنٌدة .كقد أمضى 2007إىل١1965ناضران يف الٌلغة العربية،يف جامعة جركنينجن،من Fred Leemhuisكاف فرد ليمهويس-[140]
نشر ترٗنةن ىولنديٌةن جديدةن للقرآف،كاٌليت كصلت اآلف طبعتها 1989أربع سنوات،على سبيل اإلعارة مدير اٞنعهد اٟنولندم يف القاىرة.كيف

،يقود الٌّتميم كاٞنشركع البحثي،يف كاحة الٌداخلة يف الٌصحراء الغربية2001الثٌالثة عشرة.منذ   ،كقد قضى ثالثة أشهر كٌل عاـو
 مٌت تعيينو لرئاسة ىبت يف اإلسالـ)مع إيالء اىتماـ خاص لدراسات القرآف(يف كلية الالىوت كالدينية.2003اٞنصريٌة.ك

 120 اشيةاٜن -[141]

 121 اشيةاٜن -[142]

 .122 اشيةاٜن -[143]
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