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 لفهم النص القرآني عند املستشرقني املقارنةواآللية التارخيية 
 ينأفراح ميدان حس م.م.      رعد هاشم عبود               أ.د.

 كمية التربية لمعموم اإلنسانية/ جامعة ذي قار
Afrahmeedan 1991@gmail.com                    Raad.Hasim@utq.edu.iq                 

 :الممخص
لقد حظيت الدراسات القرآنية باىتماـ المستشرقيف منذ أمد, كألفكا فييا كتبا كبحكثا كمقاالت متعددة, 

المنيج التاريخي  و الفكرية كأرضيتو المعرفية, كييعدبناء عمى منطمقات ؛لكؿ باحث طريقتو في الدراسة ككاف
فقد عدكا القرآف كتابا تاريخيا يا ىؤالء في دراسة النص القرآني, مف أبرز المناىج التي استعاف ب كالمقارف

فراحكا يبحثكف  ,الحياة الجاىمية آنذاؾ ألفو رجؿ اتسـ بالعبقرية التي مكنتو مف تأليؼ كتاب اجتماعي ينظـ
كرد في كتب  كمقارنتيا مع ما الكاردة في القرآف الكريـ كالقصص عف أصكؿ األلفاظ كالعبارات كاألفكار

 العيديف.
 ، فيـ النص القرآني، المستشرقيف(.اآللية التاريخيةالكممات المفتاحية: )

 
The historical and comparative mechanism of understanding the 

coranic text for orientalists 

T.A.Afrah Meedan Hussain  Prof. Dr.Raad Hashem Abboud 
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College of Education for Humanities 

Abstracct: 

The Qur'anic studies have got the interest of the orientalists for long time 

ago, that's why they wrote the books, articles and many thesis papers. Each 

researcher had his or her own method to analysis; according to its bases of 

intellectual knowledge and background, the historical approach and 

comparative one are the most prominent class hired by those in the study of the 

Qur'anic textbook, the adversary of the Qur'an literal book written by a man 

characterized by genius which enabled him to author a social book regulates the 

ignorance of life at the time, so they start looking for the origins of words, 

expressions and ideas of the stories contained in the Qur'an and compared them 

with those in the books of the two covenants. 
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orientalists). 

 
 

mailto:Hasim@utq.edu.iq


 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
1009 

 مقدمة
المقارنة مف اآلليات البارزة التي استخدميا المستشرقكف منذ زمف  تيعد اآللية التأريخية

صيب كافر ببحثيا كفؽ بعيد في دراساتيـ كأبحاثيـ, كلقد حظيت الدراسات القرآنية بن
 ريخي كالمقارف.أالمنظكر الت

ريخي قد ظير كمنيج لو أسسو كأصكلو كخطكاتو في أكمف المعمكـ أٌف المنيج الت 
كذلؾ  (ُ)لمغة التأريخية ي أكربا, كيبدك أنو بدأ مع ظيكر الدراساتالقرف التاسع عشر ف

عندما قاـ المترجـ كليـ جكنز بترجمة كتاب )الفيدا( لمعالـ اليندم بانيني, كىذا قد مٌثؿ 
 .(ِ)المقارنة التأريخية اإلشارة األكلى لظيكر الدراسات

صكص القرآنية منطمقيف المقارنة عمى النك  اـ المستشرقكف بإسقاط اآللية التأريخيةق
فتراض في أحياف كثيرة, فراحكا يؤصمكف لكثير مف األلفاظ كالعبارات القرآنية مف مبدأ اال

كالعقائد كالتشريعات إلى مصادر ييكدية كمسيحية ككثنية جاىمية, فضال عف إجراء 
 مقارنات بيف ىذه النصكص كالنص القرآني. 
لمقرآف الكريـ تتمثؿ بمحاكلة فيـ النص القرآني  كيمكف أف نفيـ بأفَّ القراءة التأريخية

ريخية, كمنتج ثقافي مرتبط بالزماف أظاىرة ت لككنو ؛كفؽ ىذا المنيجمف خالؿ دراستو عمى 
ريخية القرآف الكريـ لو أالقكؿ بت م تجمى فيو , كبيذا فإفَّ الذم حدث فيو, كبالمكاف الذ

 : (ّ)بعداف
ف الكريـ خارج نطاؽ القداسة كعٌده آالنظر إلى القر  ريخية يعني أبالتالقكؿ  األكؿ: إفَّ 

 إفرازا ثقافيا أم)منتج بشرم(.
الثاني: إف القكؿ بالتاريخية القرآنية مف حيث األحكاـ كالتشريعات الكاردة فيو ما ىي 
إاٌل استجابة لمتطمبات الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية آنذاؾ, كمع تغيرىا فمـ 

 إلييا. يعد ىناؾ حاجة
كلعؿ مف أشير المستشرقيف الذيف قالكا بتأثر القرآف بالديانات كالنصكص السابقة لو 

اإلسالـ في  فٌ إ )لممقب بشيخ المستشرقيف, يقكؿ: )ا (نكلدكو)ىك المستشرؽ األلماني 
جكىره, ديف يقتفي آثار المسيحية, أك بعبارة أخرل, أف اإلسالـ ىك الصيغة التي دخمت بيا 

 . (ْ)(المسيحية إلى بالد العرب كميا...(
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كالذم ال يفكتنا أف نشير إليو ىك أف القرآف يرتكز عمى تقاليد أقدـ  ): )(رسمر)كيقكؿ 
المذىب القرآني التأثير  ما أدرؾ في عرض القارئ لف يككف مندىشا إذا منو, لذلؾ فإفَّ 

نجيؿ النصارل كتقاليدىـ...بالعميؽ   .  (ٓ)((تكراة الييكد كتقاليدىـ, كا 
في دراسات المستشرقيف لمنص  –كالمقارنة  التأريخية –يمكف أف نتتبع ىذه اآللية 

 القرآني في عرضنا ليا عمى ثالثة محاكر:
 والعبارات القرآنيةالمحور األول: تأصيل بعض األلفاظ 

إلى أف لفظة قرآف تعني جميع  (نكلدكو)القرآف: يذىب المستشرؽ األلماني  -ُ
, كىي مصدر عمى كزف )فعالف(, مشتؽ مف الفعؿ ( ص)التنزيؿ الذم قاـ بو خمفاء النبي 

 االستعماؿ المغكم لفعؿ )قرأ( مشكش إلى حد ما ... كبما أفَّ ), كيشير إلى أف )(ٔ))قرأ(
ة مثؿ )قرأ( ال يمكف أف تككف سامية قديمة. يجكز لنا االفتراض أنيا انتقمت كممة حضاري

معنى الكممة األصيؿ, )نادل(,  أفٌ  مف الشماؿ عمى األرجح. حيث يبدك إلى بالد العرب
مازاؿ حيا حتى اآلف في المغتيف العبرية كاآلرامية. المغة العربية ال تعرؼ الكممة بيذا 

ذا كممة )قرأ قد تعني فعال )عظ!( فالحكـ ينطبؽ   ٔٗ:ُ( في سكرة العمؽ المعنى... كا 
عمييا أيضا. حيث أف المغة السريانية تعرؼ إلى جانب الفعؿ )قرأ( أيضا االسـ )ًقريانا( 

يككف المصطمح )قرآف( لـ يتطكر بأفَّ  كذلؾ بالمعنى المضاعؼ..., فإف االحتماؿ يقكم
معنى بؿ أف تككف الكممة مأخكذة عف تمؾ داخؿ المغة العربية مف المصدر المشابو في ال

 . (ٕ)((الكممة السريانية, كمطبقة في الكقت نفسو عمى كزف فعالف
أف الفعؿ )قرأ( في الغالب مأخكذ مف اآلرامية كربطو ( كانكف سؿ) في حيف يرل

, فالمسيحيكف كالييكد (ٖ)النبي )ص( بالقراءة الشعائرية باعتبارىا ذات كظيفة في الصمكات
المعاصركف لمنبي)ص( كانكا يستخدمكف المغة اآلرامية عند تالكة النصكص المقدسة, أمَّا 
النبي )ص( فقاـ باستخداـ نصكصا مقدسة بالمغة العربية, كبيذا صار النص العربي 

   (ٗ)مقابال لمنصكص اآلرامية الشعائرية.
تبع كالدرس كما يذكر )سؿ( أف المعنى األصمي لمقرآف ىك التالكة كالقراءة كالت

 .(َُ)كاإللقاء كالكتابة إلى أف صار تدريجيا يعني مجمكع النصكص المكحاة 
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نكلدكو ك كانكف )أما المستشرؽ األنجميزم )جرجس ساؿ( فيتابع ما قالو كؿ مف 
)اعمـ أف لفظة قرآف مشتقة مف قرأ أم تال تالكة كمعناىا ما يقرأ... كىي عند )يقكؿ: , (سؿ

سره ... كذلؾ اقتداءن بالييكد في إطالقيـ لفظ قراه أك ًمقرا اسما المسمميف اسـ لمكتاب بأ
. كىذا ما قاؿ بو المستشرؽ (ُُ)((عمى التكراة بجممتيا كعمى كؿ جزء منيا كائنا ما كاف...

أ.ت. كيمش مع أنو ذكر كجية نظر أخرل كىي أف كممة قرآف قد كردت في المخطكطات 
يا مشتقة مف )قرف( ال مف كؿ كما يرل كيمش أنَّ الككفية بدكف ىمزة )قراف( كىي بيذا الش

عمى ذلؾ بما ذىب إليو بعض الصحابة  )قرأ(  أم : )ضـ الشيء إلى الشيء(, كاستدؿٌ 
 .    (ُِ)كقتادة كأبي عبيدة

 مف أبرز األفعاؿ العربية ذك اشتقاقات عديدة متنكعة, كليذا إفَّ  الفعؿ )قرأ( ييعدٌ  إفَّ 
)بمعناىا المشار إليو آنفا ال يعني انتقاليا إلى القرآف البتة... )كجكد لفظ )قريانا( السريانية 

أف كممة "قريانا" السريانية تطمؽ...عمى مجمكعة نصكص مقدسة استيمت مف كتاب أك 
كتب معركفة كذلؾ الستخداميا كأدعية كابتياالت دينية... مع أف كممة "قرآف" تطمؽ عمى 

نما ىك كتاب جامع "القرآف"  كمو "حقيقة" كعمى بعضو "مجازا" ... كالقرآف ليس أدعية, كا 
, كقكاعد اإليماف, كاألخالؽ, كالمعامالت, كالتشريعات... فالقرآف ىك  يحتكم أصكؿ العمـك

 . (ُّ)((المصدر الذم يرجع إليو المسممكف في كؿ ما ييميـ مف أمكر دينيـ كدنياىـ
لفظة )سكرة( لفظ غامض كقد بذؿ المسممكف  ى أفَّ إل (نكلدكو)سكرة:  أشار  – ِ

بعض الباحثيف قد أرجعيا إلى أصؿ  حسبما يرل جيدا كبيرا إليضاح معناه, كذكر أفَّ 
 .  (ُْ)عبرم بمعنى )سمسمة( كبيذا فسرىا بالسطر مف الكتاب السماكم

 مأخكذة مف الكممة السريانية  –سكرة  –كىناؾ مف ذىب إلى أف ىذه المفظة 
(SURTHA رأيو بإعطاء )ىي الكحدة )تعريفا مركبا لمفظة سكرة يقكؿ: )( كقد دٌعـ )كيمش

, كقد استند ىذا (ُٓ)((أك الجزء مف الكحي, الذم يمكف أف يترجـ بالكتاب المقدس أك الكحي
السكرة بأفَّ  المستشرؽ عمى آيات التحدم الكاردة في القرآف الكريـ عمى ما ذىب إليو كذلؾ

و ككذلؾ عمى بعضو كىك بيذا الكىـ قد أكجد عالقة بيف )سكرة( كمٌ تطمؽ عمى القرآف 
العربية ك)سكرتا( السريانية  كىذه العالقة تتمثؿ في أف كال الكممتيف تطمقاف عمى الكتاب 

(, (فأتكا بسكرة مثمو)( ك )(فأتكا بعشر سكر مثمو)قاؿ تعالى: )و أك بعضو, المقدس كمٌ 
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السكرة كالسكر كالقرآف  د عمى القرآف , كال يعني أفَّ كالمالحظ أف الضمير في )مثمو( يعك 
 . (ُٔ)ما تكصؿ إليو كيمش ليس في محمو  كبيذا أفَّ  ,و بمعنى كاحدكمٌ 

لقد كردت لفظة )سكرة( في المعاجـ العربية, فالسكرة: المنزلة, كتيجمع عمى )سكر(, 
كر: جمع سكرة, مثؿ كالس  ))كطاؿ, قاؿ ابف منظكر في لسانو: كالسكرة مف البناء: ما حسف 

بسر, كبسر, كىي كمو منزلة مف البناء منو سكرة القرآف ألنيا منزلة بعد منزلة مقطكعة عف 
األخرل, كالجمع سكر بفتح الكاك... كسميت السكرة في القرآف سكرة ألنيا درجت إلى 

ال . كبيذا بعد بياف المعنى المغكم ليذه المفظة اتضح معناىا فيي لفظة كاضحة (ُٕ)ا(غيرى
 يكتنفيا الغمكض مثمما ادعى بعض المستشرقيف.   

ٱلًَّذيفى }األمي: كرد مصطمح النبي األمي في القرآف الكريـ في قكلو تعالى  – ّ
ًمف}كقكلو أيضا: ,(ُٖ){ّميَّ عيكفى ٱلرَّسيكؿى ٱلنًَّبيَّ ٱألي يىتَّبً  تىَٰبى ًإالَّٓ كً أيّمي كفى الى يىعمىميكفى ٱل ۡ  ىيـۡ  كى

اًنيَّ  فأىمى كد باألمييف المقص يشير )كانكف سؿ( إلى أفَّ (,  ُٗ){ًٖٕإالَّ يىظين كفى  ۡ  ىيـۡ  كىاً 
الخمسة(, أما اإلشارة إلى أمٌية النبي )ص( فتعني ببساطة مىف  األسفار)الييكد(, كالكتاب )

, (َِ)ليست لو معرفة مسبقة بالكتاب المقدس كليس كما يرل المسممكف بأنو المرء الجاىؿ
النبي )ص( غير  إليو محمد شحركر الذم يرل أف )األمي( يراد بو أفَّ  كىذا ما أشار

معمكماتو عف كتبيـ ىي  ا بكتب الييكد كالنصارل, كأفَّ و كاف أميٌ ييكدم كغير نصراني, كأنَّ 
 .(ُِ)بقدر ما أكحي إليو بعد بعثتو )ص(

فيذكر أف ىذه  ي( تعني كثني , أما )فرانتس بكؿ(لفظة )أمٌ  في حيف يرل آخركف أفَّ 
الكتب  النبي)ص( كاف يعرؼ القراءة كالكتابة إاٌل أفَّ  أمة( كيرل أفَّ المفظة مشتقة مف )

ي( حسب رأم بكؿ بأنيا المقدسة لـ تكف مفيكمة لديو, كيفسر عبد الرحمف بدكم )أمٌ 
 . (ِِ)مشتقة مف أمة بمعنى الشعب

مف العبرية كتعني ىذه المفظة مشتقة  الفرقاف: يرل بعض المستشرقيف أفَّ  – ْ
رشفيمد كىكرفيتز(, كيذكر )جكف كىذا ما ذىب إليو كؿ مف )بالشير كغيغر كىي (ِّ))إنقاذ(
, كيقكؿ سؿ  (ِْ)النبي )ص( قد استعار لفظة )الفرقاف( مف التممكد الييكدم ( أفَّ سي بمر

يستعمؿ )بأف المفردة تستعمؿ لإلشارة إلى قسـ أك جزء مف الكتب المقدسة تماما كما ): 
 .(ِٓ)((الييكد مفردة )بيرؾ أك بيركا( كىي نفس الجذر
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البيركي أك البيركا تمثؿ كتاب يجمع الحكـ كاألمثاؿ الدينية , كأشار عبد الرحمف  إفَّ 
بدكم إلى استحالة إتياف لفظ )الفرقاف( بمعنى الحكـ المسماة )بيركو(؛ كذلؾ لألسباب 

 :(ِٔ)اآلتية
فكيؼ  عمييما السالـ بينيـ مكسى كال ىاركف مؤلفي الحكـ معرفكف باالسـ كليس مف إفَّ -أ

محمد )ص( أف ينتحؿ )البيركي( مف مكسى أك مف ىاركف عمييما النبي ستطاع اإذف 
 السالـ.
اإلنجيؿ أك محتكل )البيركى( ال يمكف أبدا أف يعتبر كتابا مقدسا مثؿ التكراة -ب        

 .أك باألحرل كالقرآف
كقد اعترؼ )ىكرفيتز( أف كممة )بيركى( ال تنطبؽ عمى جميع اآليات الكاردة فييا 

كؿ مف اعتقد أف كممة )فرقاف( تعني )بيركى( عندىـ حماقة  ) فإفَّ )لفظة )الفرقاف( يقكؿ: 
  (ِٕ)((نادرة كىكس مرضي جعميـ يتخيمكف أنيا جاءت مف العبرية أك الييكدية

إلى أف  (سباركسي كشفالي كفنسنؾ كبيؿ كجيفرمكليد )في حيف ذىب كؿ مف 
 . (ِٖ)(Furqauaالفرقاف ىي الشكؿ العربي المقابؿ لفرقانا السريانية )

( العبرية كالتي تعني )فصكؿ(, Pirkeمف الخطأ نسبة لفظ )الفرقاف( إلى كممة ) إفَّ 
نٌ   .  (ِٗ)ما معنى لفظ )فرقاف( ىك التمييز بيف الحؽ كالباطؿ, كالخير كالشركا 

)الفرقاف( المبادئ اإلنسانية العامة ىي  أما الدراسات الحديثة المعاصرة فترل أفَّ 
الكصايا العشر التي تتضمف عدـ الشرؾ باهلل كبر الكالديف كعدـ قتؿ األكالد كالعدؿ 
كغيرىا, كىذه الكصايا جاءت إلى مكسى كعيسى عمييما السالـ, ثـ جاءت إلى النبي 

 .  (َّ)ف السماكية الثالثة, ألنيا تمثؿ القاسـ المشرؾ بينياالخاتـ )ص(, كىي رأس األديا
 البسممة: – ٓ
أما صيغة االفتتاح )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ( التي يختصرىا ): )(نكلدكو)يقكؿ  

العرب "بالتسمية" أك " البسممة" فتعكد إلى لغة الكتاب المقدس كىذه العبارة ترد ىناؾ دائما 
داعيف باسـ اهلل " ... ىذا ما جعمنا تدؿ عمى أفعاؿ لكف عبارات مثؿ " مقترنة بكممات

المكضعيف الكحيديف المذيف تكجد فييما البسممة ... يرجعاف إلى بال لبس إلى  نفترض أفَّ 
ىذه الصيغة ربما أخذت مف أفَّ  (جكف سي بمر). كيرل (ُّ)((مصادر ييكدية...
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ة عشر رسالة, ترد في اآلية الثانية مف كؿ الزرادشتية, إذ تكجد دساتير مؤلفة مف خمس
رسالة صيغة )باسـ اإللو المعطي الغفكر الرحيـ العادؿ(, كبشكؿ مماثؿ أيضا يستعمؿ 

فيرل أنيا ترجع إلى  (ركدكيؿ)الييكد صيغة )باسـ الرب( أك ) باسـ اإللو العظيـ(, أما 
يا ترجع إلى أصؿ فارسي, كيعتقد كؿ رجح  )جكف سي بمر( أنَّ أصؿ ييكدم. في حيف يي 

النبي )ص( قد اقتبسيا مف المجكس الفرس, الذيف يبدأكف كتبيـ ب)  أفَّ  (ًسؿ كبالمر)مف 
 .(ِّ)باسـ أرحـ الراحميف, اإللو العادؿ(

النبي محمدا )ص( قد اقتبس فكرة  أفَّ  (بمر)المكح المحفكظ: يذكر المستشرؽ  -ٔ
دية عف لكحيف مف الحجارة كالتي دٌكف الرب عمييما المكح المحفكظ مف الركايات الييك 

ذ كاف  التكراة كالتثنية. فضال عف أفَّ  لفظة )المكح( ىي نفسيا في العربية كالعبرية, كا 
 –رمز حضكر الرب  –ظ في الخيمة فً المكحاف الحجرياف محفكظيف في التابكت الذم حي 

ًفظا في السماء. كفيما بعد فإ العيد بأفَّ  ف اإليماف نشأ بيف الييكد,فإف الفكرة عنت بأنيما حي
ذا ما انتيى محمد  إلى معرفة  –ص  –القديـ كالتممكد كانا مكتكبيف عمى ىذيف المكحيف. كا 

القرآف نفسو كاف مكتكبا عمى أحد ىذه األلكاح, بأفَّ  ذلؾ, فإنو ادعى بشكؿ طبيعي
ذلؾ فأف الصيغة  كبخالؼ ذلؾ  لف يككف ليا نفس سمطاف العيد القديـ السماكم, كفكؽ

التعريؼ )لكح محفكظ( التي تضمر كجكد لكحيف كانا محفكظيف في  (اؿ)العربية بدكف 
مقت عشرة أشياء عشية السبت لدل  تابكت العيد... ييركل بأنو لدل خمؽ العالـ "خي

 .  (ّّ)((ة كاف "الكتاب كاأللكاح الحجرية"الشغؼ"؛ كمف بيف ىذه األشياء العشر 
 المحور الثاني: تأصيل الشرائع والعقائد 

فكرة األلكىية كالتكحيد: يذىب العديد مف المستشرقيف إلى أف فكرة األلكىية  – ُ
تعكد إلى مصادر سابقة لمديف اإلسالمي, فالمفيـك السامي العاـ لأللكىية كاف مكجكدا لدل 

فظة )إلو( مرادفة إلى أف ل (ركدم باريت)العرب أيضا, ككاف سائدا بشكؿ عاـ, يشير 
لى جانب ىذه الصيغة البد أف تككف لفظة )اهلل( مكجكدة أيضا, eloahلمفظة ) ( العبرية كا 

كما أفَّ تعدد اآللية قبؿ اإلسالـ منتشر آنذاؾ كلـ تستطع الكحدانية أف تككف ليا اليد العميا 
قىاليكٍا الى }و تعالى: كذلؾ يبدك مف اآليات القرآنية التي تجادؿ كتياجـ الكثنية المتعددة, كقكل كى

دٌ  ۡ  تىذىريفَّ ءىاًليىتىكيـ نىسۡ  ا كىالى سيكىاعۡ  كىالى تىذىريفَّ كى يىعيكؽى كى فيذه ( ّْ){ِّا ۡ  رۡ  ا كىالى يىغيكثى كى
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اآللية عند العرب, كلكف في الكقت نفسو  تشير إلى تعدد  األسماء الكاردة في ىذه اآلية
)) كلئف كما في قكلو تعالى:  (ّٓ)التكحيدكجدت آيات أشارت إلى معرفة ىؤالء بعقيدة 

, ّٔسألتيـ مف خمؽ السمكات كاألرض كسٌخر الشمس كالقمر ليقكليفَّ اهلل فأنى يؤفككف((
كقاؿ تعالى: ))كلئف سألتيـ مف نزؿ مف السماء ماء فأحيا بو األرض مف بعد مكتيا ليقكليفَّ 

)ال يمضكف إلى النياية المنطقية )كلكف ىؤالء  ,ّٕاهلل قؿ الحمد هلل بؿ أكثرىـ ال يعقمكف((
لذلؾ االعتراؼ بالمصير إلى االعتقاد بأنو ال إلو إاٌل اهلل كال شريؾ لو مف أم نكع. ففي 
مكة عمى الخصكص كاف ىناؾ االعتقاد الثابت بإلو المدينة كالقبيمة بالدرجة األكلى, أيا 

 .(ّٖ)(و = اهلل ...(يعني الكعبة أك الرب أك اإلل )يكف اسمو مثؿ ىبؿ أك رب البيت )
)قد )إفَّ أكؿ معالـ الرسالة اإلسالمية تتمثؿ باإليماف بإلو كاحد, كىذا التصكر       

صار معركفا في زمف كمنتشرا بالجزيرة العربية في زمف النبي. كربما كاف مف بيف أكائؿ 
ذا كاف ذلؾ  حممتو تمؾ الفئة مف الرجاؿ التأم مييف ... كىـ الذيف يسمكف الحنفاء. كا 

يككف قد جاء مف ىؤالء كليس مف الييكد  -ص –صحيحا؛ فإف التأثير األكؿ عمى محمد 
اعتبر تصكر الكحدانية خاصا   –ص  –كالمسيحييف... كعمى أية حاؿ فإف النبي محمدا 

 .(ّٗ)((بو كبعقيدتو
العبادة األصمية لمسامييف كانت عبادة اإللو الكاحد بأفَّ  كذكر )جكف سي بمر( 

لرغـ مف أف العرب في زمف النبي )ص( قد ىجركا دينيـ الفطرم كسقطكا في الحؽ, با
 . (َْ)الشرؾ كالكثنية إاٌل أف الديف األصمي المتمثؿ  بكحدانية اهلل لـ يتالشى كميا مف عقكليـ

فمصطمح )اهلل( كاف رائجا في عصر ما قبؿ اإلسالـ إذ كرد كثيرا في الشعر العربي, 
ـ كاألماكف كىذا إف دؿ عمى شيء فيك يدؿ عمى سيادة فكرة كراج أيضا في أسماء األعال

التكحيد. فاسـ أبي محمد)ص( كاف )عبداهلل( , كأيضا منذ زمف سحيؽ كانت الكعبة تسمى 
 .    (ُْ))بيت الرب(, كىك ما يرادؼ العبرية )ًبت إؿ( أك بيت الرب

بعقيدة التكحيد كاف مردَّه إلى تكاصمو مع  (ص)يشير )بمر( إلى أف إيماف النبي ك 
تو ريحانة, كجارية أخرل الييكد كالمسيحييف, كما كانت إحدل زكجاتو ييكدية  ككذلؾ جاري

التكاصؿ مع ىؤالء الناس كاف يفضي بو إلى تعمؽ  مارية القبطية(. كليذا فإفَّ مسيحية )
 .(ِْ)إيمانو بكحدانية اهلل
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ـٌ ذكره إلى اآلف كاؼ إلظيار ) قكلو: إفَّ  كيخمص )بمر( إلى نتيجة كردت في ) ما ت
لـ تكف  –العقيدة السامية عف اهلل الكاحد  –أف األساس كحجر الزاكية في اإلسالـ 
ىك الذم قدميا إلييـ منذ أزمنة سحيقة,  –ص  –مستحدثة بالنسبة لمعرب, كلـ يكف محمد 

 . (ّْ)((ككانت المصدر الرئيس ليذه العقيدة اإلسالمية
فكرة الميزاف: ذكر أحد المستشرقيف أف فكرة الميزاف تعكد إلى فكرة ييكدية,  – ِ

 .(ْْ)((كفي المكازيف سيمضكف )ككردت مرارا في التممكد, نحك: )
كيذىب )جكف سي بمر( إلى كجكد تشابو كصفو بالمدىش بيف كصؼ الميزاف الكارد 

ي العمؿ المنحكؿ المدعك في القرآف الكريـ ك األحاديث اإلسالمية, كبيف ذلؾ المتضمف ف
بالتالي فمف بعيد إبراىيـ, كىذا الكتاب كيًتب مف قبؿ ييكد في مصر, كمنو ترجمة عربية, ك 

طمع عمى الكتاب أك عمى األقؿ بعض األفكار اقد  )ص( المرجح أف يككف محمد
 .(ْٓ)المتضمنة فيو

)ليي )عد المكت إذف فكرة الميزاف المتمثمة بالمكازنة بيف األعماؿ الشريرة كالطيبة ب
فكرة مصرية قديمة, فيي مكجكدة في تصكير >> مشيد الحساب<< في سفر األمكات 

 .            (ْٔ)(المصرم...(
حقيقة الصالة مستعارة مف اآلرامية  الصالة: يرل المستشرؽ )ركدم باريت( أفٌ  – ّ

كاف كاعيا بالتأثير المسيحي, فقد تأثر  (ص)تجاه ذاتو, كىذا يعني أف النبي يسير في اال
القتباس أك االستعارة لدل محمد بالعبيد كالحرفييف المسيحييف بمكة, كىكذا تحكؿ ىذا ا

 .   (ْٕ)إلى شعيرة خاصة كأصيمة في الديف الجديد (ص)
اقتبس الطقس الييكدم بشأف  (ص)بأفَّ النبي  (ْٖ)في حيف ذكر أحد المستشرقيف

فىًي ٱلنَّيىاًر كىزيلىؼ}في قكلو تعالى: عدد مرات الصالة , ف ةى طىرى مىكَٰ  ۡ  ؿً ۡ  ا ّمفى ٱلَّيۡ  كىأىًقـً ٱلصَّ
سىنىًَٰت ييذۡ  ًإفَّ ٱؿ ًلؾى ًذؾ ۡ  اتً   ى فى ٱلسَّيّ ۡ  ًىبۡ  حى ًكًريفى ۡ  ذىَٰ . فيذه اآليات ( (ْٗ)){ُُْرىلَٰ ًلمذََّٰ

, كقد ابتعد محمد  تعمـ إقامة الصالة ثالث عف العرؼ الييكدم في  (ص)مرات في اليـك
ىذا الجانب كزاد عدد مرات الصالة إلى خمس بعد إسرائو المشيكر إلى السماء, قاؿ تعالى 

فى ٱلمًَّو ًحيفى تـيۡ  فىسيب}: )  لىوي ٱؿًُٕبحيكفى ۡ  سيكفى كىًحيفى تيصۡ  حىَٰ ـۡ  كى ًت ۡ  حى كىَٰ دي ًفي ٱلسَّمىَٰ
كفى ۡ  ا كىًحيفى تيظۡ  ًض كىعىًشيٌ ۡ  أىرۡ  كىٱؿ نسبة  سي بمر( في د استند )جكفكق( (  َٓ)){ًُٖىري



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
1017 

مصدر الصمكات اإلسالمية الخمسة إلى الصابئة عمى ما ذكره أبك عيسى المغربي بقكلو: 
كلمصابئييف عبادات, منيا سبع صمكات , منيف خمس تكافؽ صمكات المسمميف, ))

كالسادسة صالة الضحى, السابعة يككف كقتيا في تماـ الساعة السادسة مف الميؿ. 
كصالة المسمميف مف النية كأف ال يخمطيا المصمي بشيء مف غيرىا, كليـ  كصالتيـ

 .   (ُٓ)((الصالة عمى الميت بال رككع كال سجكد
الزكاة: يرل أحد المستشرقيف أف الزكاة تطكرت دالليا, فبعدما كانت تدؿ عمى  – ْ

أتاكة ستيعممت في المدينة لمداللة عمى ايا معنى عاـ كىك البر كاإلحساف, إاٌل أنٌ 
أصؿ ىذا الركف اإلسالمي يعكد إلى الييكد كىي تدؿ عمى  , كيرل آخره أفٌ (ِٓ)الجماعة
أعطكا ما عندكـ صدقة فيكذا كؿ شيء يككف )حك العبارة الكاردة في المقطع: )التطير, ن
معمما , كيرل )جكف سي بمر( أف التممكد كشؼ حقيقة ككف الصدقة صارت (ّٓ)((نقيا لكـ

كيقكؿ القرآف بأنيا "تطير كتزكي" كأنيا تقرب إلى اهلل . كيقكؿ  تأخرة.بارزا لمييكدية الم
الصدقة " تكفر عف السيئات". كيقكؿ التممكد بأفَّ  التممكد : "المعطي المتقي". كيقكؿ القرآف
كأشار )بمر( إلى االختالفات بيف القانكف  .(ْٓ)بأنيا تنجي مف النار, كتجيز إلى الجنة(

الييكدم كالقانكف اإلسالمي فيما يتصؿ بالمقدار المخصص كالغاية مف العطاء, فمف ذلؾ 
شر الييكدم لـ تطبؽ في الديف اإلسالمي, ففي بعض األشياء قد تككف أقؿ مف قاعدة العي 

ف الييكدم تقدـ الزكاة العشر كفي أخرل قد تككف أكثر, كما أف الغاية اختمفت ففي الدي
 .     (ٓٓ)إلعالة الكينة عمى العكس مف الديف اإلسالمي
ضريبة حككمية مفركضة ليا  –الزكاة  –يا في حيف عٌدىا المستشرؽ )ككلد زيير( أنٌ 
 .(ٔٓ)قكاعد ثابتة بعد أف كانت تقدـ كصدقة شعبية

العاـ مراسـ الحج تيحيى في أياـ معينة خالؿ  الحج: ذكر )ركدم باريت( أفٌ  – ٓ
حتفاؿ الييكدم, أما الحج األصغر أك ما حتفاال خريفيا يشبو االاو ربما كاف كىذا ييشعر بأنَّ 

يسمى بالعمرة كالتي تحدث في شير رجب, دفع ذلؾ بعض الباحثيف إلى عّدىا احتفاالت 
 .(ٕٓ)ربيعية يمكف مقارنتيا بالفصح الييكدم

أظير ), فمقد )(ٖٓ)ف أف شعيرة الحج ما ىي إاٌل عادات عربية كثنية قديمةكيرل آخرك 
معرفة بانفعاالت اإلنساف الدينية, عندما احتفظ بقدسية معبد مكة, إذان  –ص –محمد 
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بطريقة ما, يقٌكل استمرار الحج المنظكمة التقميدية في اإلسالـ, مما يقمؿ األمؿ بإصالح 
, كاف تبني الحج الكثني في المنظكمة اإلسالمية تنازال كتقدـ تنكيرم. كمف ىذا المنطمؽ

 .(ٗٓ)((ضعيفا اتجاه عكاطؼ الكثنييف, كخطأ ميمكا بالحكـ
 المحور الثالث: مقارنة القصص القرآنية بغيرها  

اعتمدت مختمؼ الدراسات التأثيرية عمى منيج المقارنة لتحقيؽ العالقة بيف القرآف 
كالسيما قصة المسيح, كقصة أصحاب الكيؼ, كقصة الكريـ ككتب األمـ األخرل, 

يكسؼ)ع( كغيرىا, فتنظر إلى عناصر التشابو كتجعؿ منو إمارة تأثر الالحؽ بالسابؽ 
 زمنا.

تسيداؿ كأبراىاـ غيغر كريتشاردبيؿ...( )ؾالتشابو في نظر بعض المستشرقيف كىذا 
بو النبي )ص( , كىك ليس سكل مظير مف مظاىر التأثير النصراني في الديف الذم جاء 

 معتمدة, كقرينة عمى انتحاؿ محمد إمارة مف إمارات التأثر القرآني بما جاء في األناجيؿ ال
 .     (َٔ)مف المصادر النصرانية (ص)

كبيذا أثار المستشرقكف الشؾ فيما يتعمؽ بمصدر القصص القرآني, كزعمكا أف النبي 
 )ص( اقتبسيا مف ثالثة مصادر رئيسة كىي:

 أسفار العيد القديـ – ُ
 التممكد – ِ
 أناجيؿ العيد الجديد – ّ

فضال عف االستعانة ببعض حكايات العرب ك أساطيرىـ قبؿ اإلسالـ, خاصة أخبار 
 .  (ُٔ)الشعكب الغابرة كعاد كثمكد كغيرىا

القرآف قد  كعمى الرغـ مف مما رمي بو الديف اإلسالمي مف اتيامات تسقيطية إاٌل أفَّ 
خبار جديدة لـ يرد ليا ذكر في كؿ مف التكراة ك األناجيؿ, فضال عف كشفو انفرد بذكر أ

 لكثير مف الحقائؽ التي طمسيا الييكد عف طريؽ التحريؼ كالتزكير.
كليذا سنذكر مقارنة بيف القرآف الكريـ كالتكراة عف قصة يكسؼ )ع(, كسنعتمد عمى 

الذم جمع النصكص التي  في كتابو )الظاىرة القرآنية( (يو )مالؾ بف نبما استعرض
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جاءت في التكراة مقابال إياىا بالنصكص القرآنية مف حيث الحقائؽ كاألحداث, مستخمصا 
 التي أجراىا: (ِٔ)بعض النتائج بعد المقارنة

ريخي لمركايتيف كاحد, كلكف عند التأمؿ تظير العناصر التي تميز أالمدل الت إفَّ 
نغمر باستمرار في مناخ ركحاني ييستشعر في إحداىما عف األخرل , فالركاية القرآنية ت

كالـ الشخصيات كالمكاقؼ التي تحرؾ المشيد القرآني, فيعقكب النبي )ع( كاف يحمؿ 
ما في تعبيره عف يأسو مشاعر األبكة  ذات حرارة ركحية برزت في كمماتو كمشاعره كالسيٌ 

ًمـ باختفاء يكسؼ )ع(, كتجمت في طريقتو في تصكير أممو ح ينما دفع بنيو إلى عندما عى
ا امرأة العزيز فقد تحدثت بمغة كخزىا الندـ, كفي أف يتحسسكا مف يكسؼ)ع( كأخيو, أمٌ 

 السجف تحدث يكسؼ )ع( كنبي عميو تأدية رسالتو إلى كؿ نفس يرجك خالصيا.
في حيف نجد الركاية الكتابية قيباؿ الركاية القرآنية فييا نكع مف المبالغة في كصؼ 

كما تكشؼ ىذه الركاية عف  ,ية( إذ تصفيا بأكصاؼو عبرانيةرية )الكثنالشخصيات المص
أخطاء تاريخية تثبت صفة التحريؼ كالكضع التاريخي, مف ذلؾ الكضع ما كرد  في 
العبارة التالية: )أف المصرييف ال يجكز ليـ أف يأكمكا مع العبرانييف ألنو رجس عند 

 قبؿ النيسَّاخ.المصرييف(, إف ىذا يؤكد كيدؿ عمى الكضع مف 
أخكة يكسؼ )ع( قد استخدمكا في سفرىـ )حميرا(  كفي ركاية كتابية أخرل تذكر أفٌ 
عمى حيف أف استخداـ الحمير ال يمكف أف يتسنى )بدال مف )العير( في النص القرآني )

لمعبرانييف إاٌل بعد استقرارىـ في كادم النيؿ, بعدما صاركا حضرييف, إذ الحمار حيكاف 
في كؿ حالة عف أف يجتاز مسافات صحراكية شاسعة لكي يجيء مف  حضرم عاجز

فمسطيف, كفضال عف ذلؾ فإٌف ذرية إبراىيـ كيكسؼ كانكا يعيشكف في حالة الرعاة الرحؿ 
 .(ّٔ)((رعاة األغناـ كالمكاشي

د حؿ عقدة القصة في الركايات الكتابية تحمؿ طابع السر  كمف ذلؾ يتضح أفَّ 
)شخصية يكسؼ )ريخي, أما الحؿ في النص القرآني فيدكر حكؿ الشخصية المحكرية أالت

فىعى أىبىكىم})ع(, الذم يختـ القصة بقكلو الكارد في القرآف الكريـ, قاؿ تعالى: مىى ۡ  كىرى ًق عى
كٍا لىوي ۡ  عىرۡ  ٱؿ ر  د ۥًش كىخى ذىا تىأ ۡ  اۡ  سيجَّ أىبىًت ىىَٰ قىاؿى يىَٰٓ عىمىيىا  ۡ  دؿي قى ۡ  يىَٰيى ًمف قىبۡ  ًكيؿي ريءۡ  كى جى

ؽٌ  ّبي حى قىد ۡ  اۡ  رى ًني ًمفى ٱلّسجۡ  أىخ ۡ  سىفى ًبٓي ًإذۡ  أىح ۡ  كى ٓاءى ًبكيـ ّمفى ٱؿۡ  رىجى ًك ۡ  بىدۡ  ًف كىجى
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بىيۡ  طىَٰفي بىيۡ  ًد أىف نَّزىغى ٱلشَّيۡ  بىع ۡ  ًمف ًتيٓ ۡ  فى ًإخۡ  ًني كى ّبي لىًطيؼ ۡ  كى ا يىشىٓاءي  ۡ  ًإفَّ رى  ۡ  ّلمى
ـي ٱؿۡ  ىيكى ٱؿ ۥًإنَّوي  ًمي ـي ۡ  عى ًكي  (ْٔ){ََُحى

نمحظ مف خالؿ ىذه المكازنة مدل الفرؽ الذم بيف التكراة كالقرآف الكريـ, فقد تفرد 
القرآف بذكر حقائؽ ال كجكد ليا في الكتب السابقة, ىذا كقد خالؼ كثيرا مف األخبار 
المحرفة في تمؾ النصكص )مما يقدـ الدليؿ ... عمى أف النبي )ص( لـ يقتبس مف الييكد 

الدليؿ أيضا عمى أمانة النبي )ص( فيما يبمغو عف ربو, كلقد تأكدت لنا  أك النصارل, كيقيـ
ًلؾى ًمف}ىذه الحقيقة حيف قاؿ اهلل عز كجؿ في نياية قصة يكسؼ: بىٓاًء ۡ  أىف ۡ  ذىَٰ

مىا كينتى لىدىم ۡ  ؾى ۡ  ًب نيكًحيًو ًإلىيۡ  غىيۡ  ٱؿ  ۡ  كىىيـ ۡ  رىىيـۡ  مىعيٓكٍا أىـۡ  أىج ۡ  ًإذ ۡ  ًىـۡ  كى
كفى ۡ  يىـ   (ٔٔ)  ((( ٓٔ){َُِكيري

ذا كاف ىدؼ القرآف األكؿ ىك المحافظة عمى التراث األخالقي الذم نزلت بو  كا 
أىمية كقدسية عف ىذه الكتب, أال كىي إتماـ  رسالة القرآف ال تقؿٌ  الكتب المقدسة, فإفٌ 

 .    (ٕٔ)الصرح اإلليي الذم بناه الرسؿ كاألنبياء عمييـ السالـ
كجكد التشابو بيف الركايات القرآنية مف جية كالركايات التكراتية كاإلنجيمية  كما أفَّ 

إفَّ  ,صدرىا إليي  كاحد , فضال عف ذلؾمف جية أخرل ما ىك إاٌل دليؿ عمى أف م
اهلل تعالى أرسمو ليعيد بأفَّ  جاء بديف جديد, بؿ أعمف بكضكح تاـ النبي)ص( لـ يزعـ أنو

ىَٰ ًبوً ۞}, قاؿ تعالى :  ممة إبراىيـ )ع( التي حيرفت ا ۡ  نيكح ۦشىرىعى لىكيـ ّمفى ٱلّديًف مىا كىصَّ
مىا كىصَّيۡ  نىٓا ًإلىيۡ  حىيۡ  كىٱلًَّذٓم أىك ميكسىىَٰ كىًعيسىىَٰٓ ۡ  ٓٓ ًإبۦنىا ًبوً ۡ  ؾى كى ـى كى أىًقيميكٍا  ۡ  أىف ۡ  رىًَٰىي

مىى ٱؿ ۡ  ٱلّديفى كىالى تىتىفىرَّقيكٍا ًفيوً  ا تىدۡ  ميشۡ  كىبيرى عى تىًبٓي ۡ  ٱلمَّوي يىج ۡ  قً ۡ  ًإلىي ۡ  ـعيكىي ۡ  ًرًكيفى مى
يىوۡ  ًإلىي  .(ٖٔ){ًُّق مىف ييًنيبي ۡ  ًدٓم ًإلىيۡ  ًق مىف يىشىٓاءي كى

أما التشابو الحاصؿ بيف بعض األلفاظ العربية كالمغات األخرل فيرجع محمد بدكم 
 : (ٗٔ)ذلؾ إلى
إفَّ كؿ مف المغتيف العربية كالعبرية يرجعاف إلى أصؿ سامي, كنتيجة لذلؾ  – ُ

يا بيف المغتيف ال يعني أنٌ  ات, فكجكد المشتركفبينيما كثير مف الظكاىر العامة كالمتشابية
مقتبسة مف الييكدية, بؿ يمكف أف تككف قد كجدت في العربية قبؿ عيد النبي )ص( بكقت 

 طكيؿ كأصبحت جزءا أساسيا مف ثركة المغة العربية.
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ذا قمنا: إفَّ  – ِ تاريخ المغة العربية قبؿ اإلسالـ كاف مجيكال تقريبا بسبب كجكد  كا 
نصكص أدبية متطكرة, فإنو مف المستحيؿ أف نحدد مف اقتبس ىذه األلفاظ المشتركة مف 

 اآلخر العربية أـ العبرية؟  
عالقة يمكف أف نقكؿ إفَّ عالقة القرآف بالكتب السماكية السابقة في المراحؿ األكلى 

بسبب ما طرأ عمى  ؛, أما المرحمة الثانية فتمثؿ مرحمة التصحيحؽ لما سبقوتأييد كتصدي
ضافات, كأيضا مرحمة تعديؿ في األحكاـ, ك  بيذا يقكؿ ىذه الكتب مف تحريؼ كتغيير كا 

ىكذا كانت الشرائع السماكية خطكات متصاعدة كلبنات متراكمة في )محمد عبداهلل دراز : )
مجتمع, ككانت ميمة المبنة األخيرة منيا أنيا أكممت بنيات الديف كاألخالؽ كسياسة ال

البنياف كمألت ما بقي فيو مف فراغ, كأنيا في الكقت نفسو, كانت بمثابة حجر الزاكية الذم 
بأنو "جاء بالحؽ كصدؽ يمسؾ أركاف البناء, كصدؽ اهلل حيف كصؼ خاتـ أنبيائو 

 .    (َٕ)((المرسبيف"
ض , كجميع الناقديف كالمعترضيف قد سٌممكا إفَّ مصدر القرآف الكريـ رباني مح

بحقيقتيف ال شؾ فييما األكلى: ىي أف النبي محمدا )ص( لـ يرجع إلى أم نص مكتكب, 
 .     (ُٕ)كالثانية: ىي أف القرآف يمثؿ أكؿ كتاب عرفتو العرب, كلـ يكف قبمو شيء أسمو كتاب

د الييكدية كالمسيحية مي)ذا حذكىـ أف )كما نيذّكر المستشرقيف كالغربييف كمف ح
كاإلسالـ ىك الشرؽ... فالشرؽ ميبط الرساالت السماكية, كعمى أرضو سار رسؿ اهلل 
يحممكف رسالتو إلى الناس جميعا, كالمقياس ليذه األدياف جميعا ال بد أف يككف مقياسا 
كاحدا. كلكف ىذا المقياس الذم نفسو لف يككف بالتأكيد ذلؾ المقياس الذم أف يطبقو 

ستشرقكف عمى عالقة ىذه األدياف بعضيا ببعض, كىك مقياس التأثير كالتأثر كما لك أف الم
 .  (ِٕ)((األمر يدكر حكؿ شيء, إنساني يخضع ليذا المقياس اإلنساني...

كمف الحقائؽ المعركفة كالثابتة ىي أف الييكدية ديف غير عالمي كاحتكر الييكد 
كا منطكيف عمى شعب اهلل المختار, لذا عاش دينيـ ألنفسيـ, باعتبارىـ حسبما يركف أنيـ

 .  (ّٕ)ندماج مع غيرىـأنفسيـ كرافضيف اال
جتماعي الذم يعيشو رم ماسيو كبالشير( إلى التفسخ االكما أشار كؿ مف )ىن

نقسامات كالتفككات جعمت العرب يبتعدكف عنيا, , كىذه اال(ْٕ)المسيحيكف عكس الييكد
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كصمب المسيح المتيف تشكالف عصب الديانة المسيحية, إضافة إلى ذلؾ أف عقيدة التثميث 
)لـ تستطع المسيحية بما فييا عقيدة ) عف فيميا, كفي ذلؾ يقكؿ )دكزم(: قد عجز العرب

 .   (ٕٓ)((نتباه العرب كأفكارىـإثميث كعقيدة صمب المسيح أف تجذب الت
رل في ختالؼ بيف القرآف الكريـ كالكتب السماكية األخكلبياف بعض مظاىر اال
, فقد ًكجد في التكارة نصكص كثيرة تشير إلى تحريـ (الربا) مجاؿ التشريع, نذكر ىنا مسألة

الربا, كلكف ىذه النصكص ال تخمك مف النظرة العنصرية التي تخدـ فكرة )شعب اهلل 
إف أقرضت فضة لشعبي الفقير الذم عندؾ فال )ـ: )المختار(, مف ذلؾ ما في العيد القدي

 .(ٕٔ)((ابيتكف لو كالمر 
يتضح مف ىذا النص أف الييكدية حرمت التعامؿ بالربا بيف أفراد الشعب الييكدم, 

ذلؾ كلكف مف جانب آخر ييالحظ أنيا أباحت التعامؿ بالربا مع األجانب, كالدليؿ عمى 
ال قرض أخاؾ بربا ربا فضة أك ربا طعاـ أك )كجكد نص صريح في سفر التثنية, كىك )

بربا. لألجنبي تقرض بربا, كلكف ألخيؾ ال تقرض بربا لكي  ربا شيء ما مما يقرض
يباركؾ الرب إليؾ في كؿ ما تمتد إليو يدؾ في األرض الي أنت داخؿ إلييا 

 .  (ٕٕ)((لتمتمكيا
أما في اإلسالـ فقد تعرض القرآف لمشكمة الربا, ككقؼ منيا مكقفا معارضا, مف ذلؾ 

رَّـّمفى ٱ ۡ  ـۡ  فىًبظيؿ}ما كرد في قكلو تعالى:  مىيۡ  لًَّذيفى ىىاديكٍا حى  ۡ  طىّيبىَٰتو أيًحمَّت ۡ  ًىـۡ  نىا عى
ّدًىـ ۡ  لىييـ ًبصى قىدۡ  كىأىخ ُٔا ۡ  عىف سىًبيًؿ ٱلمًَّو كىًثير ۡ  كى ٍا كى ـي ٱلّربىكَٰ قي ۡ  نيييكٍا عىف ۡ  ًذًى
ؿى ٱلنَّاًس ًبٱؿۡ  أىـ ۡ  ًلًيـۡ  كىأىؾ ًفًريفى ًمفۡ  نىا ًلؿۡ  تىدۡ  كىأىع ۡ  بىًَٰطؿً ۡ  كىَٰ ا ۡ  ًليـعىذىابنا أى  ۡ  ىيـۡ  كىَٰ
ُُٔ}(ٕٖ) 

لقد أدرؾ اإلسالـ مدل خطكرة التعامؿ بالربا عمى جميع مرافؽ الحياة, كحاكؿ 
استئصاؿ ىذه اآلفة مف جذكرىا, كليذا اتبع منيج التدرج الزمني لتييئة الفرد نفسيا لتقبؿ 

 حكـ اهلل النيائي, كلمتيسير عمى العباد كعدـ إحراجيـ. 
المقارنة التي استند عمييا المستشرقكف في ك  التأريخية ليذا نستنج مما سبؽ أف اآللية

دراساتيـ القرآنية آلية شبو قاصرة؛ بسبب اعتماد أصحابيا عمى االفتراض في كثير مف 
األحياف لمكصكؿ إلى نتائج قد تككف غير حقيقية في معظميا كال تغني مف الحؽ شيئا, 
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منصكص الدينية عامة قد اثبتكا  كمف جانب آخر نرل الدارسيف المستشرقيف في أبحاثيـ ل
امتداد حمقة الكصؿ منذ أكؿ رسالة سماكية بعث بيا اهلل تعالى إلى أنبيائو إلى آخر رسالة 
َـّ فإف نقاط االلتقاء بيف الديانات السماكية ال يمكف أف  اختتمت بالديف اإلسالمي, كمف ث

اٌل إف ىذا الكفاؽ ك  ,تنكر االلتقاء ال يقاـ عمى أساس كأقر بو جميع الباحثيف المسمميف كا 
ألف الديف اإلسالمي إنما جاء أحياءن لألدياف السابقة لو ك لتصحيح  ؛عالقة التأثير كالتأثر

لـ  التأريخية المسار بعد أف انحرؼ عف جادة الصكاب, كبيذا يمكف أف نقكؿ أف اآللية
منيا أف كتب تصمد أماـ الكثير مف المسائؿ كبعض القضايا الكاردة في النص القرآني, 

العيد القديـ لـ تكف مترجمة حتى يتسنى لمنبي )ص( أف يطمع عمييا, حتى أف المستشرقيف 
تمؾ الصحائؼ  أنفسيـ قد اعترفكا كأقركا بذلؾ, يقكؿ جكتيف عف صحائؼ الييكد: )إفٌ 

, كقد أشارت المكسكعة البريطانية إلى عدـ كجكد ترجمة عربية ألسفار مكتكبة بمغة أجنبية
ف أكؿ ترجمة كانت في العصر العباسي, ككانت بأحرؼ عبرية,  الييكد قبؿ اإلسالـ, كا 

, كلك كاف القرآف مأخكذا مف التكراة كاإلنجيؿ (ٕٗ)((كيؼ إذف أخذ النبي )ص( منيا؟
كالكتب المقدسة لما استطاع النبي )ص( أف يتحدل الناس كيقدـ عمى ىذا الخطأ الفادح؛ 

مكجكدة في متناكؿ أيدم الجميع, فمماذا يتحدل الناس ألف ىذه األصكؿ المنقكؿ عنيا 
, فضال عف ذلؾ ذكر أخبار لـ ترد في نصكص العيد القديـ, ككما ذكرنا (َٖ)بشيء مكجكد

نما متمـ كمصحح كمصمح.        سابقا أف النبي )ص( لـ يأت بديف جديد, كا 
مى نقد  كمف جانب آخر نجد أف  الدراسات العربية اإلسالمية قد ركزت كثيرا ع

األعماؿ كالجيكد االستشراقية, منطمقيف مف منحى دفاعي  في حكاراتيـ الفكرية مع 
المستشرقيف مما أدل إلى خمط األكراؽ, كمزج الدافع مع النتاج العممي, كقد تغافؿ الباحث 

)حقائؽ كشفيا المستشرؽ, كانتيت األمكر بنتاج ) عف العربي في كثير مف األحياف
مع المستشرقيف, كىك نتاج أعاؽ استحضار المعطيات االستشراقية  إسالمي جدلي سجالي

لتساىـ في تككيف داخمي لمفكر اإلسالمي الجديد, سيما بعدما اتضح الحقا صحة العديد 
 .(ُٖ)مف المقكالت التي أثارىا ذلؾ الجانب(

كبيذا فقد أدل ىذا المنحى الدفاعي إلى غياب قراءة المنيج لصالح قراءة المفردات 
ثارة, فقضايا التشكيؾ بالقرآف كاإلطاحة بالسنة النبكية قد صدمت الباحث المسمـ, كىذا الم



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
1024 

أمر ال غبار عميو, كلكف األىـ منو ىك مناقشة المنيج, كىي مناقشة ضاعت في طيات 
 .   (ِٖ)مناقشة المفردات

 
 نتائج البحث:

دراسة القرآف الكريـ, يعني النظر إليو إٌف استخداـ المنيج التاريخي كالمقارف في  - ُ
 خارج نطاؽ القداسة, كأنو نتاج الظركؼ االجتماعية كالكاقع الذم نزؿ فيو.

التاريخي كالمقارف عمى النص القرآني إلى   تكصؿ المستشرقكف بعد تطبيؽ المنيج - ِ
نما أف األلفاظ كبعض العبارات كاألفكار القرآنية ال ترجع في حقيقتيا إلى جذكر عر  بية, كا 
حسب ىذا -تعكد إلى أصكؿ عبرية كآرامية كالتينية, ككذلؾ القصص القرآني رأكا أنو 

َـّ اقتباسو مف الكتب السماكية السابقة كالتكراة كاإلنجيؿ, أك  –المنيج الكضعي المتبع  ت
 مف الحكايات العربية القديمة.

اهلل تعالى عمى نبيو أغفؿ المستشرقكف أف القرآف الكريـ كتاب سماكم منزؿ مف  - ّ
محمد)ص(, كىك امتداد لمكتب المنزلة كخاتـ لألدياف السابقة, فجميع الكتب السماكية 

 تشترؾ كتجرم عمى المنحى اإلنساني كاألخالقي نفسو.
المقارنة التي استند عمييا المستشرقكف في دراساتيـ القرآنية آلية ك ريخية ػأأف اآللية الت - ْ

د أصحابيا عمى االفتراض في كثير مف األحياف لمكصكؿ إلى شبو قاصرة؛ بسبب اعتما
 .نتائج قد تككف غير حقيقية في معظميا كال تغني مف الحؽ شيئا

لقد ركزت الدراسات العربية عمى نقد الجيكد كاألعماؿ االستشراقية؛ انطالقا مف  – ٓ
لذلؾ ك  ؽمنحى دفاعي, مما أدل إلى تغافؿ بعض الحقائؽ التي كشفيا الباحث المستشر 

, كغياب قراءة المنيج لصالح انتيت األمكر بنتاج إسالمي جدلي سجالي مع المستشرقيف
 .القضايا المثارة
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 مصادر البحث:
 أوال: القرآن الكريم

 ثانيا: الكتب
, دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع, آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم: أحمد نصري .1

 م.2119, 1طالرباط,  -المغرب
 ه.1986, 3, دار القلم, الكويت,طالفكر الغربي: محمود حمدي زقزوق اإلسالم في .2
 , تر: د.إبراىيم كيالني, دار الفكر, دمشق,د.ط, د.ت.شيرتاريخ األدب العربي: بال .3
, 1, تعديل :فريد يريش شفالي, تر: جورج تامر دار جورج ألمز للنشر, بيروت, ط: نولدكوتاريخ القرآن .4

2114, 
 م.1956, دار المعارف , مصر,د.ط, لتصوير الفني في القرآن: سيد قطبا .5
 م.1923, تر: مالك مسلماني, لندن, د.ط. تطور القرآن التاريخي: كانون سل .6
لبنان, د.ط,  -, تر: علي حسين الخربطولي, دار الثقافة, بيروتحضارة العرب: صالح الدين خوذا بخس .7

 م.1991
, تر: كمال جاد اهلل, الدار العالمية للكتب ويعبد الرحمن بد:نتقديومدفاع عن القرآن ضد  .8

 والنشر,د.ط,د.ت.
 , دار القلم, الكويت, د,ط, د.ت.الدين لمحمد: عبداهلل دراز .9
: إجناس كولد تسيهر, ترجمة وتعليق: محمد يوسف قوس, وعلي حسن العقيدة والشريعة في اإلسالم .11

 م.2113د.ط, عبدالحق, القاىرة, عبدالقادر, عبدالعزيز 
 م.2112, 1, المكتبة اإلسالمية, القاىرة, طالعلمانيون العرب وموقفهم من اإلسالم: مصطفى باحو .11
 م.2112, 1, دار النشر للجامعات, طالقرآن الكريم من المنظور االستشراقي : محمد محمد أبو ليلة .12
 م.1973القاىرة,  جمعة, المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية, القرآن والمستشرقون: رابح لطفي .13
 م.1110الكتاب والقرآن: محمد شحرو, دار األهلي, سوريا, د.ط,  .14
 : ابن منظور, دار المعارف, القاىرة , د.ط, د.ت.لسان العرب .15
 1, تر: رضوان السيد, مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, اإلمارات, ط محمد والقرآن: رودي باريت .16

 م.2119,
 م.1925مالك مسلماني, د.ط, , تر: مصادر اإلسالم: جون سي بلر .17
 م.1914, 2مصر, ط -, تر: ىشام العربي, المطبعة اإلنكليزية ببوالقمقالة في اإلسالم : جرجس سال .18
 إشكالية تأثر القرآن الكريم باألناجيل في الفكر االستشراقي: عبد الحكيم فرحات  .19
 .م1992عمان,  -: اسماعيل عمايرة,دار حنينالمستشرقون والمناىج اللغوية .21
 –, تر: عادل زعيتر, مؤسسة ىنداوي للنشر, مصر اليهود في تاريخ الحضارات األولى: غوستاف لوبون .21

 م.2116القاىرة, د.ط, 
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 ثالثا: الرسائل واألطاريح

ة)أطروحة دكتوراه(: علي حسن المنهج التاريخي والمقارن في الدراسات الصوتية والصرفية العربية الحديث -1
 م.2119العراق, كلية التربية ,ابن رشد,  -بغداد عبدالحسين, جامعة 

 
 ثالثا: البحوث والمقاالت

القصص القرآني ودفع ما أثير حولو من شبهات: السيد فاروق محمد عبد الرحمن, بحث منشور في  .1
 م.2114, 33حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية, دار األندلسي, جامعة األزىر, ع 

, بحث منشور في ثقافتنا للدراسات والبحوث, اهلل التفسير القرآني: حيدر حب االستشراق وتاريخية  .2
 .م2111, 27ع

 م.2117للقرآن: عبد الحافظ صحبوض, مقال على شبكة األلوكة,  التأريخية القراءة .3

 


