مجع القرآن الكريم وتدوينه بعيون استرشاق ّية:
عرض ونقد

د .سعيد عبي�دي  /املغرب

[*]
[[[

ملخّص
لقد أثار املسترشقون العديد من الشبهات حول القرآن الكريم وال س ّيام ما يتعلّق
بكون القرآن الكريم مل يكن مد ّونًا عىل عهد النبي ،فقد تأخّر جمعه يف ديوان
جامع بني الدفّتني ،ومصحف تا ّم كامل إىل زمن متأخّر بعد وفاة الرسول ،وأ ّن
رضا يف أذهان املكّيني األوائل الذين مل يتجاوز
مفهوم
ّ
النص املكتوب كان حا ً
عددهم املئة ،ولقد أم ّدهم بذلك املفهوم ما كانوا يعرفون من التّوراة التي كانت بني
أيدي املسيحيّني واليهود يف املدينة ،أو أناجيل نصارى نجران والحبشة الذين كانوا
عىل عالقات تجاريّة بهم .ومع ذلك فإ ّن أنصار مح ّمد -كام يقول املسترشقون -مل
يشعروا مبارشة برضورة تدوين الرسالة الجديدة ،وأ ّن النبي نفسه مل يعط أهم ّية
املك محفوظًا يف ذاكرة املسلمني
ّ
النص القرآين يف حياته ،ولهذا بقي القرآن
لكتابة
ّ
«ربا كانت تنشأ عن تح ّمس شخيص لبعض نصوص
املكّيني ،وفكرة التدوين ّ
جع النبي حامسة
تشتمل عىل أدعية أو أحكام رشع ّية كانوا يرونها مه ّمة ،ولقد ش ّ
[*] -باحث ،وحاصل على شهادة الدكتوراه في الفكر اإلسالمي ومقارنة األديان ،من جامعة سيدي مح ّمد بن عبد الله
بفاس ،عضو مختبر الدّراسات الدينيّة والعلوم المعرفيّة واالجتماعيّة ،المغرب.
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التّدوين هذه ،ولك ّنه مل يجعلها واجبة» .مع أ ّن علامء املسلمني يجمعون أ ّن القرآن
الكريم نقل إلينا بطريق التواتر؛ كتابة يف املصاحف وحفظًا يف الصدور ،فقد نقله
عن النبي جموع غفرية يستحيل تواطؤهم عىل الكذب أو الوهم أو الخطأ ،أبرزهم
يل ومجموعة من الصحابة األخيار ،باإلضافة إىل مجموعة من العلامء
اإلمام ع ّ
والفقهاء ،وصولً إىل عرصنا حيث وصل إلينا مكتوبًا يف املصاحف .وقد تضافرت
وات ّفقت كلامت كبار علامء املسلمني عىل م ّر التاريخ عىل هذه الحقيقة ،ما يدحض
الشبهات التي أثارها املسترشقون حول القرآن الكريم.
املح ِّرر

مقدمة
ّ
لقد أفنى املسترشقون أعامرهم يف دراسة القرآن الكريم والنظر يف جميع قضاياه،
ليس بغرض تقريبه م ّمن ال ينطقون العرب ّية ،أو بهدف التعريف بدين اإلسالم ،أو
بغرض نرش ثقافة صحيحة عن هذا ال ّدين ،وإنّ ا كانت جهودهم لغايات أخرى غال ًبا
ما يُتسرت عليها مبصطلحات البحث العلمي ،أو البحث األكادميي أو غريها .فالقرآن
الكريم كان وما يزال مح ّ
ط عنايتهم ،إذ أقبلوا عىل دراسة آياته وس َوره ،وطرق فهمه
وتفسريه ،وتحليل رواياته وأخباره ،والنظر يف رسمه وشكله ونقطه ،إىل غري ذلك
إل
مم له ات ّصال بالكتاب املبني والتّنزيل الحكيم ،إذ مل يرتكوا جان ًبا من جوانبه ّ
ّ
وكان لهم فيه نظر أو رأي ،أو قول أو شبهة ،وكان من أكرث ما أثار اهتاممهم من
مباحثه مسألة تاريخ جمعه ونقله ،وظروف تدوينه وكتابته حتّى صار يف كتاب جامع،
ولقد أثاروا حول هذه القض ّية أكرث من عالمة استفهام ،وهو ما سنحاول بيانه يف هذه
ال ّدراسة وبيان القصد منه.
إ ّن أ ّول التّساؤالت التي أثارها املسترشقون حول جمع القرآن الكريم وتدوينه
الصدور ومل يد ّون يف عهد ال ّرسول،
قولهم إ ّن القرآن الكريم كان محفوظًا يف ّ
السامع له ويبهره ملا فيه من أ ّن القرآن كان محفوظًا يف ذاكرة
وهذا القول قد يش ّد آذان ّ
املسلمني ،لك ّنه قول أريد به باطل ،والقصد منه ال يحتاج إىل عناء ملعرفته ،فهناك
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مق ّدمتان مطويّتان ثم نتيجة يف هذا القول تر ّددت وعزفت عليها أوتار املسترشقني؛
الصحابة األوائل لحفظ
األوىل مفادها أنّه «مهام كانت املجهودات التي قام بها ّ
القرآن بشكل كامل ،فإ ّن ذاكرة اإلنسان تبقى دامئًا عرضة للنقصان والسهو والخطأ
إذا أخذنا بعني االعتبار طول القرآن»[[[ .واملق ّدمة الثانية أنّه هناك أدلّة عديدة عىل أ ّن
القرآن كان غري مكتمل وقت تدوينه يف مصحف واحد»[[[ .وال ّنتيجة هي أنّه «ال يوجد
أساس يف التّاريخ أو الحقائق أو األدلّة عىل الفرض ّية التي يعت ّز بها املسلمون وهي أ ّن
القرآن ت ّم حفظه
سليم وبشكل مطلق إىل آخر نقطة وحرف»[[[.
ً

ّأو ًل :شبهات املسترشقني حول القرآن
يستند أغلب املسترشقني عىل مقولة أ َّن القرآن الكريم مل يكن مد ّونًا عىل عهد
النبي ،وأنَّه تأخّر جمعه يف ديوان جامع ،ومصحف تا ّم كامل إىل زمن متأخّر
بعد وفاة الرسول .فيذهب املسترشق غوستاف لوبون إىل أنَّ« :القرآن هو كتاب
املسلمني املق ّدس ،ودستورهم الديني واملدين والسيايس الناظم لسريهم ،وهذا
الكتاب املق ّدس قليل االرتباط ،مع أنّه أنزل وحيًا من الله عىل مح ّمد ،وأسلوب هذا
ريا ،ويسهل
الكتاب -وإن كان جدي ًرا بالذكر أحيانًا -خال من الرتتيب فاقد السياق كث ً
تفسري هذا لدى النظر يف كيفيّة تأليفه ،فقد كُتب تب ًعا ملقتضيات الزمن بالحقيقة،
حل لها ،ود َّون ذلك يف
فإذا ما اعرتضت مح ّم ًدا معضلة أتاه جربيل بوحي جديد ًّ
إل بعد وفاة مح ّمد ،وبيان األمر أ َّن مح ّم ًدا كان يتلقّى
القرآن ،ومل يُجمع القرآن نهائيًّا ّ
فلم انقضت ع ّدة سنني عىل وفاته حمل
يف حياته ع ّدة نصوص عن األمر الواحدّ ،
مقابل بني ما جمعه أصحاب الرسول ،والقرآن
ً
نص نهايئ
خليفته الثالث عىل قبول ٍّ
وكل سورة مؤلّفة من آيات ،ومح ّمد هو الذي يتح ّدث
مؤلّف من مئة وأربع عرشة سورة ّ
فيها باسم الله عىل الدوام»[[[.
[1]- John Gilchrit; JAM› AL-QUR’AN; publisher: jesus to the muslims; republic of south Africa- benoni; printers in: industrial press; 1989; P :27.
[2]- Ibid; P: 26.
[3]- John Gilchrit; JAM’ AL-QUR’AN; P :138.
مؤسسة هنداوي للتعليم والنشر والثقافة ،طبعة
[[[ -غوستاف لوبون ،حضارة العرب ،ترجمة :عادل زعيتر،
ّ
 ،2013ص.121
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النص املكتوب
ويزك هذه النظريّة املسترشق الفرنيس بالشري بقوله« :إ ّن مفهوم
ّ
ّ

رضا يف أذهان املهتدين امل ّكيّني األوائل الذين مل يتجاوز عددهم املئة إبّان
كان حا ً
الهجرة سنة 622م ،ولقد أم ّدهم بذلك املفهوم ما كانوا يعرفون من التّوراة التي
كانت بني أيدي املسيح ّيني واليهود يف املدينة ،أو أناجيل نصارى نجران والحبشة

الذين كانوا عىل عالقات تجاريّة بهم .ومع ذلك فإ ّن أنصار مح ّمد مل يشعروا مبارشة

برضورة تدوين الرسالة الجديدة ،ولقد يزيد هذا األمر غرابة أ ّن تلك الرسالة هي
األوىل املتلقّاة يف اللّغة العربيّة ،تعلن عن ذاتها أنّها آية من الله»[[[.

النص القرآين يف حياته،
ويشري بالشري أيضً ا إىل أ ّن النبي مل يعط أهميّة لكتابة
ّ

«ربا كانت
ّ
وبقي القرآن
املك محفوظًا يف ذاكرة املسلمني املكّيني ،وفكرة التّدوين ّ

تنشأ عن تح ّمس شخيص لبعض نصوص تشتمل عىل أدعية أو أحكام رشع ّية كانوا

جع النبي حامسة التّدوين هذه ،ولك ّنه مل يجعلها واجبة»[[[.
يرونها ها ّمة ،ولقد ش ّ

ويعتقد بالشري أ َّن من أهم األسباب التي وقفت أمام عدم كتابة القرآن يف زمن

خصوصا يف السنوات األوائل من البعثة ،هي عدم وجود املوارد الكافية
النبي
ً

لهذا الغرض ،فيقول« :م َن َع عدم توفّر الوسائل الرضوريّة للكتابة من تدوين الوحي،
ٍ
ٍ
وأوقات مختلف ٍة ترتاوح بني
مناسبات
حيث كان ينزل القرآن عىل رسول الله ،يف
الليل والنهار ،والسفر والحرض ،وحالة الصالة وحالة االنشغال بغريها من األعامل

ٍ
مجموعات مد َّون ٍة قليل ٍة تحتوي
واألنشطة...؛ ولذلك مل تتوفَّر خالل حياة النبي سوى

ُّ
وتدل بعض الروايات غري املؤكَّدة أ َّن أخت
عىل بعض الس َور مرت َّب ًة بحسب الطول.
عمر كانت متلك نسخ ًة ناقص ًة من املصحف تحتوي عىل سورة طه وكانت تقرأها

النبوي مل يُنجز من
بصوت عا ٍل ،...ومن مجموع الشواهد املتوفَّرة يُستفاد أ َّن العهد
ّ

ٍ
رص ٍ
القرآن املد َّون سوى بضع مد َّو ٍ
واجتهادات
ف
نات غري مكتمل ٍة ،وال تخلو من ت َّ

[[[-ريجيس بالشير ،القرآن :نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثيره ،ترجمة :رضا سعادة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،الطبعة
األولى ،1973 ،ص.28

[[[ -ريجيس بالشير ،القرآن :نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثيره ،ترجمة :رضا سعادة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،الطبعة
األولى ،1973 ،ص.29
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شخص ّي ٍة .بل كان الحفظ واملشافهة هو الوسيلة املتعارفة يف ذلك العهد ،بل إ َّن
املصحف املد َّون احتاج إىل الذاكرة والحفظ لتُضاف إليه عالمات اإلعراب والنقاط

الصحف يف فرتة الحقة»[[[.
عندما ُد ِّو َن يف ُ

وعىل نهج املسترشق الفرنيس بالشري سار املسترشق األملاين بيرت هاينه والذي
ذكر أ ّن تدوين القرآن الكريم بدأ باملدينة «بعدما هاجر الرسول إليها واستوطن بها،
الصحايب زيد بن ثابت مه ّمة توثيق ما يُوحى إىل النبي ،...وكانت
ّ
حيث
تول ّ
نصوص الوحي تكتب عىل ال ّرقاع ،وأخرى عىل أغصان ال ّنخيل أو ألواح الخشب،
ك من القرآن
تيس من وسائل الكتابة يف ذلك العرص»[[[ ،ما يعني «أ ّن القسم امل ّ
وما ّ

والذي يشكّل حوايل ثلثي املا ّدة القرآن ّية مل يد ّون مطلقًا ،وعىل فرض أ ّن مح ّم ًدا
كان قد د ّون بعض النصوص يف مكّة ،فإنّها فقدت ،أل ّن الحول ّيات التاريخ ّية ال تذكر
اصطحاب املسلمني ملد ّونات قرآنيّة أثناء ترحالهم للهجرة ،إضافة إىل ذلك ال نجد
أي حديث عن كتبة القرآن يف مكّة»[[[.
يف املصادر التّاريخيّة ّ

ريا يف
أ ّما املسترشق بروكلامن فقد ذكر أ ّن ما ت ّم تدوينه يف حياة النبي كان يس ً
«لعل نجو ًما متف ّرقة
ّ
الوقت الذي كان فيه أغلب الوحي محفوظًا يف الذاكرة ،يقول:
من الوحي كانت قد كتبت يف حياة الرسول ،ولك ّن أكرث الوحي كان يُروى بال ريب
فلم غاض بوفاة الرسول منبع الوحي الذي كان قيّ ًم عىل
شفا ًها من الذّاكرة فحسبّ ،
كل ما كان ممك ًنا جمعه بعد من
حياة األ ّمة ،أجمع املسلمون كلمتهم عىل تسجيل ّ
القطع واألجزاء»[[[ ،ويف هذا إشارة إىل عدم جمعه كاملً.
أ ّما املسترشق غريهارد بويرينغ فقد أكّد أ ّن املسلمني بعد وفاة النبي واجهوا
نص من الحروف
مهمت أساسيّة :أن يجمعوا
النص القرآين ،وتأسيس هيكليّة ّ
ّ
ثالث ّ
[[[ -انظر :مح ّمد جواد إسكندرلو ،جمع القرآن من وجهة نظر بالشير ،مجلّة دراسات استشراقيّة ،المركز اإلسالمي
للدراسات االستراتيجيّة ،العدد الثامن عشر ،ربيع  ،2019ص.131

[[[ -بيتر هاينة ،اإلسالم ،ترجمة :أسامة الشحماني ،شرق غرب للنشر والتوزيع ،2011 ،ص.79-78

[[[ -معضلة القرآن ،ص .31كتاب على موقعwww.christian-dogma.com/vb/showthreat.php :
[[[ -كارل بروكلمان ،تاريخ األدب العربي ،ترجمة :عبد الحليم النجار ،دار المعارف ،القاهرة ،الطبعة الخامسة،
 ،1968ج ،1ص.139
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بنص مضبوظ بعالمات للحركات[[[ ،وقد «انبثق هذا السيناريو
الساكنة ،وإمتام العمل ّ
أساسا
كامل للقرآن ،وأ ّن القرآن حفظ
ً
نصا مكتوبًا
من افرتاض أ ّن مح ّم ًدا مل يرتك ًّ
ً
بصيغة شفهيّة يف ذاكرة عدد كبري من مستمعيه املبارشين ،عالوة عىل صيغة كتابيّة
من قبل الكتّاب خالل حياته»[[[.
والقول بأ َّن النبي مل يرتك قرآنًا مجمو ًعا يف كتاب واحد زكّاه من املسترشقني

املعارصين فرانسوا ديروش إذ ذكر «أنّه من املستبعد أن تكون نسخة مكتوبة كاملة

خ ًرا عىل
قد رأت النور خالل حياة
النبي وتحت إرشافه؛ إ ّن األدلّة التي ق ّدمت مؤ ّ
ّ

النص غري مقنعة ،أل ّن عوامل كثرية تفيد عكس ذلك .باإلضافة إىل
وجود مثل هذا
ّ

ذلك ،طاملا أ ّن النبي عىل قيد الحياة ،كانت الرسالة القرآن ّية يف تط ّور :مث ّة وحي
وتحل آيات أخرى محلّها ،تتعايش دروس مختلف -وإن
ّ
مستم ّر ،آيات سابقة تنسخ
كان يجدر ،يف صدد املسألة األخرية ،تفادي االرمتاء يف مايض وقائع متأخّرة عىل

نحو أبرز .إ ّن رضورة فسح مجال مفتوح ملسار الوحي كان لها بال ّ
شك دور حال
دون ضبط نسخة كاملة لها صورة كتاب تا ّم ،-وهذا ال يستبعد متا ًما املالحظات

املذكورة أعاله .ويف هذا الصدد ،ميكن القول إ ّن ما ينقص الدعوة ليك تصري كتابًا
هو أمر رصيح حملته وفاة نبي اإلسالم بشكل قاس ج ًّدا .ويه ّم قولنا بشكل مبارش
أكرث موضوع القرآن منذ اللحظة التي أخذ فيها صورة كتاب»[[[.

وعىل ال ّنقيض من قول هؤالء املسترشقني بأ ّن القرآن الكريم كان محفوظًا يف

الصدور ويت ّم تناقله شفاه ًة نجد املسترشق المنس ( )Lammensال يعرتف بكون
ّ

أصل ويشكّك بوجود
ً
أساسا؛ ألنّه ينفي
القرآن كان محفوظًا يف الذاكرة والصدور
ً

حفظة وق ّراء للقرآن بهذا العدد ،بل ويذهب أبعد من ذلك يف بحثه يف دائرة املعارف

[[[ -انظر :غيرهارد بويرينغ ،البحث األحدث حول بناء القرآن ،ضمن كتاب القرآن في محيطه التاريخي ،إعداد جبرئيل
سعيد رينولدز ،منشورات الجمل ،2012 ،ص.121
[[[ -غيرهارد بويرينغ ،البحث األحدث حول بناء القرآن ،ضمن كتاب القرآن في محيطه التاريخي ،إعداد جبرئيل سعيد
رينولدز ،منشورات الجمل ،2012 ،ص ،121وينظر كذلك :ديموميين موريس ،النظم اإلسالم ّية ،ترجمة :صالح
الش ّماع وفيصل السامر ،مطبعة الزهراء ،بغداد ،1952 ،ص.85

مؤسسة
[[[ -فرانسوا ديروش ،استعماالت القرآن بوصفه كتابًا مخطوطاً ،ترجمة :سعيد البوسكالوي ،مجلّة ألبابّ ،
مؤمنون بال حدود ،العدد  ،6صيف  ،2015ص.54
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رجل من
ً
اإلسالم ّية ،تحت ما ّدة «برئ معونة» والحادثة املشهورة يف مقتل سبعني

ق ّراء القرآن ،إذ يرى أنّها من اخرتاع املسلمني إلثبات كرثة ق ّراء القرآن الكريم فقال

نصه« :مل تكن هناك حاجة تتطلّب  70قارئًا لتحفيظ القرآن ،بل ال ّ
شك يف أنّه
ما ّ
مل يكن يف املدينة حينئذ مثل هذا العدد ،وكان النبي يف مثل هذه األحوال ال يرسل

القصة لتغطية حملة خانها
سوى قارئ أو اثنني فقط ،وقد اخرتع املح ّدثون هذه
ّ
التوفيق ،وإلثبات كرثة عدد القراء وش ّدة إقدامهم وإلسباغ القداسة عليهم ،...ومن

املحتمل أن يكون أبو براء قد سأل النبي أن ينرصه عىل منافسه عامر بن الطفيل؛

وكانت خطّة النبي تقتيض التّدخل يف مثل هذه األمور الدنيويّة؛ ولذلك فقد أنفذ
فارسا من األنصار باغتهم بنو سليم قرب برئ معونة وأفنوهم»[[[.
سبعني ً

ثانيا :مناقشة ونقد
ً
ال ب ّد أمام ما ذكره املسترشقون من بيان العديد من األدلّة والحقائق التاريخيّة

حول هذه القضايا املثارة من قبل املسترشقني ،فإ ّن أقوال املسترشقني هذه مردودة

بالصدور كام
تصب كلّها يف أ ّن القرآن الكريم كان محفوظًا
عليهم بأدلّة كثرية
ّ
ّ
كان محفوظًا بالكتابة ،وال ّدليل عىل ذلك هو أ ّن النبي كان قد ات ّخذ عد ًدا من
الصحابة كانوا يعرفون بكتّاب الوحي ،مه ّمتهم كتابة وتدوين ما كان يُوحى به إىل
ّ
عيل بن أيب طالب ،إذ ِ
حظ َي
النبي يف وقته .[[[...وكان من أبرزهم اإلمام ّ

بكتابة الوحي من أ ّول نزوله يف مكّة إىل حني انقطاعه؛ برحيل الرسول األكرم:

نزلت عىل رسول الله آية من القرآن إال أقرأنيها
يل« :فام
ْ
عن اإلمام ع ّ
وأمالها فكتبتُها بخطّي ،وعلَّمني تأويلها وتفسريها وناسخها ومنسوخها ومحكمها

كل آية أنزلها الله
وخاصها وعا َّمها»[[[ .وعنه- أيضً ا« :-يا طلحة إ َّن َّ
ومتشابهها
َّ
[[[ -هنري المنس ،دائرة المعارف اإلسالم ّية ،ترجمة وتحرير :إبراهيم زكي خورشيد ،أحمد الشنتناوي ،عبد الحميد
يونس ،دار الشعب ،القاهرة ،1969 ،ج ،8ص.564
مؤسسة الرسالة ،بيروت،
[[[ -انظر :ابن القيم الجوزية ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،تحقيق :شعيب األرناؤوطّ ،
1324هـ ،ج ،1ص.29
[[[الكليني ،الكافي ،م.س ،ج ،1كتاب العقل والجهل ،باب اختالف الحديث ،ح ،1ص.64
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كل آية»[[[.
عىل مح ّمد عندي بإمالء رسول الله وخطّي بيدي وتأويل ّ
وم ّمن كتب الوحي بني يدي النبي أيضً ا ،أُيب بن كعب األنصاري :وهو أ ّول

كامل ،وكان م ّمن
ً
من كتب له الوحي يف املدينة ،وقد عرض النبي عليه القرآن
وتول اإلرشاف عىل ال َكتَبَة يف لجنة توحيد
ّ
حرض العرضة األخرية يف من حرض،
املصاحف عىل عهد عثامن ،حيث كانوا يرجعون إليه عند االختالف[[[ .وزيد بن
ب بن كعب،
ثابت :كان يسكن يف املدينة بجوار النبي ،ويكتب له إذا غاب أُ َ

حتى أصبح الحقًا من الكتّاب الرسميني[[[.

ولهذا فقد كان القرآن مؤلّفًا ضمن س َور متف ّرقة يف عهد رسول الله ،وغري
مجموع يف موضع واحد وال مرتَّب الس َور ،حيث رحل النبي والقرآن منثور
عىل ال ُع ُسب ،واللِخاف ،والرقاع ،واألديم[[[ ،و ِعظام األكتاف واألضالع ،والحرير
والقراطيس ،ويف صدور الرجال .ومع أ ّن الس َور كانت مكتملة عىل عهده مرتَّبة

حاصل بعد؛ نظ ًرا لرتقّب نزول
ً
آياتها وأسامؤها ،غري أ َّن جمعها بني دفَّتني مل يكن
قرآن يف حياة النبي .ولهذا ،مل يُ ِ
قدم النبي عىل جمع القرآن ضمن دفّتني[[[،

يل ،القرآن خلف ِفرايش
يل :يا ع ّ
فعن اإلمام الصادق« :قال رسول الله لع ّ
حف والحرير والقراطيس ،فخُذوه واج َمعوه وال تض ِّيعوه»[[[.
يف الص ُ

[[[الهاللي ،سليم بن قيس :كتاب سليم بن قيس ،تحقيق محمد باقر األنصاري الزنجاني ،ط ،1إيران ،نشر دليل ما؛
مطبعة نگارش1422 ،هـ.ق1380 /هـ.ش ،ص.211
[[[انظر :ابن سعد ،مح ّمد :الطبقات الكبرى ،الط ،بيروت ،دار صادر ،الت ،ج ،2ص341-340؛ العسقالني ،أحمد
بن علي (ابن حجر) :اإلصابة ،تحقيق عادل أحمد عبد الموجود؛ علي مح ّمد مع ّوض ،ط ،1بيروت ،دار الكتب
العلميّة1415 ،هـ.ق ،ص.182-180
[[[انظر :ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،م.س ،ج ،2ص362-358؛ ابن حجر ،اإلصابة ،م.س ،ج ،2ص.493-490

[[[ ال ُع ُسب :جمع عسيب؛ وهو جريد النخل ،حيث كانوا يكشفون الخوص ويكتبون في الطرف العريض .واللخاف:
جمع لخف؛ وهي الحجارة الرقيقة (صفائح الحجارة) .والرقاع :جمع رقعة؛ وهي من الجلد أو الورق أو غيرهما.
واألديم :الجلد المدبوغ .انظر :الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.202
[[[انظر :السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص172-170؛ الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن،
م.س ،ج ،1ص204-203؛ الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ،م.س ،ج ،12ص120؛ معرفة ،التمهيد في علوم
القرآن ،م.س ،ج ،1ص.285
[[[القمي ،تفسير القمي ،م.س ،ج ،2تفسير سورة الناس ،ص.451
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ومبا أ ّن قضية جمع القرآن قض ّية تاريخ ّية ،فال ب ّد من البحث عن حقيقتها بني
ط ّيات التاريخ ،والشواهد التاريخ ّية تثبت أ ّن القرآن ُج ِم َع عىل شكل مصحف بعد
رحيل الرسول ،ومن هذه الشواهد:
 ما نقله ابن قتيبة الدينوري عن ابن ُعيينة عن الزهري :قبض رسول الله والقرآنيف العسب والقضم[[[.
 ما نقله الزركيش عن أيب الحسني بن فارس يف «املسائل الخمس» :جمع القرآنحدهام :تأليف الس َور ،كتقديم السبع الطوال وتعقيبها باملئني؛ فهذا
عىل رضبني :أ ّ
الرضب هو الذي تولّته الصحابة ،وأ ّما الجمع اآلخر -وهو جمع اآليات يف الس َور-
توله النبي.[[[
فهو توقيفي ّ
 ما نقله الزركيش عن أيب عبد الله الحارث بن أسيد املحاسبي يف كتاب «فهمالسنن» :كتابة القرآن ليست مبحدثة ،فإنّه كان يأمر بكتابته ،ولك ّنه كان مف ّرقًا يف
ال ّرقاع واألكتاف والعسب .وكان ذلك مبنزلة أوراق وجدت يف بيت رسول الله،
فأمر أبو بكر بنسخها من مكان إىل مكان مجتم ًعا ،فجمعها جامع وربطها بخيط حتى
ال يضيع منها يشء[[[ .ولتأكيد القول بأ ّن القرآن الكريم كان محفوظًا بالكتابة أيضً ا

نذكّر املسترشقني ومن نهج طريقهم بقول زيد بن ثابت« :ك ّنا عند رسول الله
رصح بأ ّن رسول الله كان
نؤلّف القرآن من ال ّرقاع»[[[ ،وقول عثامن بن عفّان الذي ّ
الشء يدعو بعض من كان يكتب له فيقول :ضعوا هذه يف السورة التي
إذا نزل عليه ّ
[[[
سة للصحابة يف ذلك الوقت،
يذكر فيها كذا وكذا  ،فعلً مل تكن أدوات الكتابة مي ّ
لك ّنهم كانوا يكتبونه عىل ما تناولته أيديهم من العسب واللخاف وال ّرقاع واألكتاف
[[[انظر :الدينوري ،ابن قتيبة :غريب الحديث ،تحقيق عبد الله الجبوري ،ط ،1قم المقدّسة ،دار الكتب العلم ّية،
1408هـ.ق ،ج ،2حديث الزهري ،...ح ،1ص.304
[[[انظر :الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.237
[[[انظر :الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،م.س ،ج ،1ص.238
[[[ -الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين في الحديث ،مجلس دائرة المعارف ،حيدر آباد1336 ،هـ،
ج ،2ص.229
[[[ -نفسه ،ص.221
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كل ما يكتبون يف بيت رسول
وغريها ،وكان كتّاب الوحي ريض الله عنهم يضعون ّ
الله وينسخون ألنفسهم منه نسخة[[[.
وعليه فالقرآن الكريم إذن كان مكتوبًا يف عهد ال ّرسول ومل يكن محفوظًا يف
الصدور فقط كام زعم املسترشقون ،لك ّنه كان متف ّرقًا يف ال ّرقاع واألكتاف والعسب
ّ
وغريها ،ومل يجمع يف مصحف واحد يف عهد النبي األكرم ملا كان يرتقّبه من
فلم انقىض نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء
ورود ناسخ لبعض أحكامه ،أو تالوتهّ ،
الصادق بضامن حفظه عىل هذه األ ّمة[[[.
ذلك وفاء بوعده ّ
والقول بشبهة حفظ القرآن الكريم يف الذاكرة والصدور يف املرحلة املكّية دون
كتابته عند املسترشقني قادهم إىل القول بشبهة أخرى مفا ُدها أ ّن جمعه مل يتجاوز
جمع ما كان يف صدور الحفّاظ فقط ،وبذلك مل يكن لهذا الجمع ذلك التّأثري
الصحابة بناء عىل مبادرتهم الشخصيّة،
الحقيقي طاملا كان يف حدود ما قام به بعض ّ
الصدد كان مرجعها إىل
فقد ذكر بالشري أ ّن الخطوة الحاسمة التي اتّخذت يف هذا ّ
شمول وات ّسا ًعا،
ً
قيام الخليفة الثالث عثامن بجمع القرآن بطريقة منظّمة وعلم ّية أكرث
إل أنّه نظ ًرا لغياب أدوات ال ّنقط والرسم ،فإنّه ما يزال اختالف يف قراءاته ،وبال ّرغم
ّ
النص القرآين ،فإ ّن هذه
من اخرتاع طريقة األحرف السبعة والقراءات السبع لوحدة
ّ
الطريقة أضافت وخلقت خالفات جديدة بني املسلمني ،كام أ ّن مشكلة وحدة
يل بن أيب طالب[[[ ،فأنصاره
ّ
النص القرآين زادت تعقي ًدا بعد اغتيال الخليفة الرابع ع ّ
يؤكّدون -كام قال بالشري -أ ّن املقاطع التي تتعلّق به وبعائلته «قد حذفت بأمر عثامن،
النص األصيل قد
ويستندون يف ذلك إىل عدم تالحم بعض املقاطع ،ويعتربون أ ّن
ّ
كل إمام إىل خلفه ،وسيظهر يف النهاية عند ظهور اإلمام املختفي»[[[.
رسا من ّ
انتقل ًّ
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى ،1992 ،ص .85وانظر
[[[ -انظر :فهد الرومي ،دراسات في علوم القرآنّ ،
جالل الدين السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،مطبعة حجازي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،1941 ،ج ،1ص.75
[[[ -جالل الدين السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،مطبعة حجازي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،1941 ،ج ،1ص.75
[[[ -ساسي سالم الحاج ،الظاهرة االستشراقية وأثرها على الدراسات اإلسالم ّية ،مركز دراسات العالم اإلسالمي،
مالطا ،الطبعة األولى ،1991 ،ص.376-375
[[[ -أحمد نصري ،آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم :دراسة نقديّة ،دار الكالم ،المغرب ،الطبعة األولى ،ص.79

ّ
جمع القرآن الكريم وتدوين�ه بعيون
استشراقية 27

هكذا إذًا نصل إىل أ َّن املسترشقني أمثال بالرش والمنس وغريهام يرون أ ّن التدوي َن
إل يف الفرتة املدن ّية بعد الهجرة املح ّمدية ،بينام يرى
الفعيل للقرآن الكريم مل يكن ّ
فريق آخر بأنّ» اآلثار اإلسالميّة نفسها ّ
تدل عىل عدم تقييد اآليات القرآنيّة بالكتابة
تحت رقابة النبي مح ّمد ،وال هو ض ّمها ضمن مجموع كامل ،بل اكتفى فقط قبيل
وفاته باإلعالن عن نهاية الوحي ،الذي امت َّد عىل فرتة سنوات طويلة ،وت ّم تبليغه
نجو ًما حسب االقتضاءات»[[[.

ثالثًا :شبهة الزيادة والنقصان
يؤكّد املسترشقون بأقوالهم السابقة أ ّن جمع القرآن وتدوينه مل يتم بطريقة علم ّية
صحيحة ،ولهذا شابه ال ّنقصان وال ّزيادة واالختالف يف بعض آياته ،وهي شبهة أخرى
أثارها املسترشقون ،فهم يتّفقون عىل أ َّن هذا املصحف الذي وصل إلينا ،ليس هو
الصديق وعثامن
ّ
كل القرآن الذي أُنزل عىل مح َّمد ،بل إ َّن ما جمع يف عهد أيب بكر ّ
نصوص كان من املفروض
بن عفّان قد سقطت منه أشياء ،فضاعت من الوحي
ٌ
وجودها يف املصحف الحايل ،ومن بني هؤالء املسترشقني القائلني بهذا الرأي،
املسترشق الفرنيس هرني ماسيه الذي يقول رصاحة« :إ ّن القرآن كام وصل إلينا ال
يتض ّمن الوحي كلّه»[[[.

أ ّما املسترشق األملاين نولدكه فقد عنون بعض فقرات كتابه يف تاريخ القرآن بهذا
مم أوحي إىل مح ّمد» ،ويورد تحته جملة من األخبار
العنوان« :ما ال يتض ّمنه القرآن ّ
التي تفيد ما قد فهمه مس َّبقًا من ضياع جزء غري مقروء به من القرآن الكريم »[[[.وقد

رصح يف كتابه هذا أ ّن القرآن الكريم زيد فيه ما ليس منه؛ يقول« :إ ّن فواتح الس َور
ّ
ليست من القرآن ،وإنّ ا هي رموز ملجموعات الصحف التي كانت عند املسلمني

[[[ -أبو بكر كافي ،مواقف المستشرقين من جمع القرآن الكريم ورسمه وترتيبه :عرض ونقد ،ضمن أعمال ندوة «القرآن
الكريم في الدراسات االستشراق ّية» المنعقدة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة المنورة،
 ،2006ص.9
[[[ -أحمد نصري ،آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم :دراسة نقديّة ،دار الكالم ،المغرب ،الطبعة األولى،
ص.236
مؤسسة كونراد أدناور ،بيروت ،الطبعة األولى،2004 ،
[[[ -انظر :تيودور نولدكه ،تاريخ القرآن ،ترجمة :جورج تامرّ ،
ص.232-210
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فمثل حرف امليم كان رم ًزا لصحف
ً
األ ّولني قبل أن يوجد املصحف العثامين،
والصاد لصحف سعد بن أيب وقّاص ،والنون
املغرية ،والهاء لصحف أيب هريرة،
ّ
لصحف عثامن ،فهي إشارة مللكيّة الصحف وقد تركت يف مواضعها سه ًوا ،ثم
[[[
ألحقها طول الزمن بالقرآن فصارت قرآنًا».
ويؤكّد املسترشق الفرنيس كازانوفا» أ ّن مذهب مح ّمد الحقيقي إن مل يكن قد

زيِّف فهو عىل األقل سرت بأكرب العنايات ،وأ ّن األسباب البسيطة التي سأرشحها فيام
النص
بعد هي التي حثّت أبا بكر أ ّولً ث ّم عثامن من بعده عىل أن مي ّدا أيديهام إىل
ّ

التغي قد حدث مبهارة بلغت ح ًّدا جعل الحصول عىل القرآن األصيل
املق ّدس ،وهذا
ّ

ً
يشبه أن يكون
مستحيل»[[[.

وأورد املسترشق اإلنجليزي آرثر جفري يف تحقيقه لكتاب املصاحف البن أيب

داود يف القسم الثالث من التّحقيق ،وهو القسم اإلنجليزي آيات وس َور مخالفة للقرآن

يبي لنا كتابًا معيّ ًنا حتّى
الكريم ا ّدعى أنّه نقلها من كتب التفسري والقراءات دون أن ّ

ميكن الرجوع إليه ،وفيام ييل منوذج ملا كتبه وألحقه يف سورة البيّنة كذبًا وزو ًرا:

«رسول الله عليهم يتلو صحفًا مط ّهرة وفيها كتب ق ّيمة ،ورأيت اليهوديّة والنرصان ّية ،إ ّن
حا فلن يكفره».
أقوم الدين الحنيف ّية مسلمة غري مرشكة ،ومن يعمل صال ً

[[[

ويف الجواب نقول :إنّه من املسلّم به بني املسلمني عدم وقوع التحريف يف

القرآن ال بالزيادة وال بالنقيصة ،وأ ّن املوجود ما بني أيدينا هو جمع القرآن املنزل عىل

رصح بذلك كثري من كبار أعالم املسلمني ،منهم:
الرسول األكرم ،وقد ّ

 -الشيخ محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه الصدوق القمي (ت381 :هـ):

«اعتقادنا أ ّن القرآن الذي أنزله الله تعاىل عىل نبيه مح ّمد هو ما بني الدفّتني ،وهو
مؤسسة كونراد أدناور ،بيروت ،الطبعة األولى ،2004 ،ص.303
[[[ -انظر :تيودور نولدكه ،تاريخ القرآن ،ترجمة:جورج تامرّ ،

[[[ -محمد أمين حسن محمد بني عامر ،المستشرقون والقرآن الكريم ،دار األمل ،األردن ،الطبعة األولى،1004 ،
ص.273
[[[ -آرثر جفري ،المصاحف البن داود (الملحق اإلنجليزي) ،مكتبة المثنى ،بغداد ،ص.32
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ما يف أيدي الناس ،ليس بأكرث من ذلك ...ومن نسب إلينا أنّا نقول :إنّه أكرث من ذلك؛

فهو كاذب»[[[.

حة نقل القرآن؛ كالعلم
 السيد املرتىض علم الهدى (ت436 :هـ)« :إ ّن العلم بص ّبالبلدان ،والحوادث الكبار ،والوقائع العظام ،والكتب املشهورة ،وأشعار العرب
املسطورة؛ فإ ّن العناية اشت ّدت ،والدواعي توافرت عىل نقله وحراسته ،وبلغت إىل
ح ٍّد مل يبلغه يف ما ذكرناه؛ أل ّن القرآن معجزة النب ّوة ،ومأخذ العلوم الرشعية ،واألحكام
كل يشء
الدين ّية .وعلامء املسلمني قد بلغوا يف حفظه وحاميته الغاية ،حتّى عرفوا ّ
مغيا أو
اختُلِ َف فيه؛ من إعرابه ،وقراءته ،وحروفه ،وآياته ،فكيف يجوز أن يكون ّ ً
منقوصا ،مع العناية الصادقة ،والضبط الشديد؟»[[[.
ً
 الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطويس (ت460 :هـ)« :وأ ّما الكالم يففمم ال يليق به أيضً ا؛ أل ّن الزيادة فيه ُمج َمع عىل بطالنها،
زيادته ونقصانه (أي القرآن) ّ
والنقصان منه ،فالظاهر أيضً ا من مذهب املسلمني خالفه ،وهو األليق بالصحيح من
مذهبنا»[[[.
 الشيخ أبو عيل الفضل بن الحسن الطربيس (ت548 :هـ)« :الكالم يف زيادةالقرآن ونقصانه؛ فإنّه ال يليق بالتفسري .فأ ّما الزيادة فيه :فمجمع عىل بطالنه .وأ ّما
النقصان منه :فقد روى جامعة من أصحابنا ،وقوم من حشويّة العا ّمة أ ّن يف القرآن
ريا أو نقصانًا ،والصحيح من مذهب أصحابنا خالفه»[[[.
تغي ً
 السيّد عبد الحسني رشف الدين (ت1377 :هـ)« :والقرآن الحكيم الذي ال يأتيهالباطل من بني يديه وال من خلفه ،إنّ ا هو ما بني الدفّتني ،وهو ما يف أيدي الناس،
وكل
ال يزيد حرفًا ،وال ينقص حرفًا ،وال تبديل فيه لكلمة بكلمة ،وال لحرف بحرفّ ،
[[[ابن بابويه ،مح ّمد بن علي بن الحسين (الصدوق) :االعتقادات في دين اإلماميّة ،تحقيق عصام عبد السيّد ،ط،2
بيروت ،دار المفيد1414 ،هـ.ق1993 /م ،ص.84
[[[الطبرسي ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،م.س ،ج ،1ص.43
[[[الطوسي ،التبيان في تفسير القرآن ،م.س ،ج ،1ص.3
[[[الطبرسي ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،م.س ،ج ،1ص.43-42
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كل جيل؛ توات ًرا قطع ًيا إىل عهد الوحي والنب ّوة»[[[.
حرف من حروفه متواتر يف ّ
 الس ّيد محمد حسني الطباطبايئ (ت1402 :هـ)« :من رضوريات التاريخ :أ ّن النبيالعريب مح ّم ًدا جاء قبل أربعة عرش قرنًا تقريبًا ،وا ّدعى النبوة ،وانتهض للدعوة ،وآمن
به أ ّمة من العرب وغريهم ،وأنّهجاء بكتاب يس ّميه القرآن ،وينسبه إىل ربّه ،متض ّمن لجمل
املعارف ،وكلّ ّيات الرشيعة التي كان يدعو إليها ،وكان يتح ّدى به ،ويع ّده آية لنب ّوته ،وأ ّن
القرآن املوجود اليوم بأيدينا هو القرآن الذي جاء به وقرأه عىل الناس املعارصين له يف
الجملة؛ مبعنى :أنّه مل يَ ِ
ض ْع ِمن أصله؛ بأن يُفقَد كلّه ،ث ّم يوضع كتاب آخر يشابهه يف
نظمه أو ال يشابهه ،وينسب إليه ،ويشتهر بني الناس بأنّه القرآن النازل عىل النبي.
حد من
فهذه أمور ال يَرتاب يف يشء منها إال مصاب يف فهمه ،وال احتمل بعض ذلك أ ّ
الباحثني يف مسألة التحريف من املخالفني واملؤالفني»[[[.
وخالصة القول إ ّن شبهة تعرض القرآن الكريم للتحريف سلعة رائجة يف أوساط
املسترشقني ،فقد ا ّدعى هؤالء أ ّن املسلمني يف القرن األ ّول حذفوا من القرآن
وغيوا فيه ،وليك يلبسوا هذا االتّهام رداء الحقيقة العلم ّية ع ّولوا عىل
وأضافوا إليه ّ
بعض اآلثار الضعيفة ،والروايات املوضوعة ،ومل يرجعوا إىل املصادر األصل ّية،
مثل املشار إليه سابقاً يذهب يف
واألقوال الصحيحة .فاملسترشق الفرنيس كازانوفا ً
ّ
حة نسبتهام إىل الوحي
كتابه «مح ّمد ونهاية العامل» إىل أ ّن هناك آيتني
يشك يف ص ّ
جح أن يكون أبو بكر هو الذي أضافهام غداة وفاة الرسول ،وهام
اإللهي ،ير ّ
قوله تعاىلَ  :و َما ُم َح َّم ٌد ِإال َر ُس ٌ
ول قَ ْد َخل َْت ِم ْن قَ ْب ِل ِه ال ُّر ُس ُل أَفَ ِإ ْن َماتَ أَ ْو قُ ِت َل انْ َقلَ ْبتُ ْم َع َل
جل
ض اللَّ َه شَ يْئًا َو َسيَ ْجزِي اللَّ ُه الشَّ اكِرِي َن ،[[[ وقوله ّ
أَ ْعقَا ِب ُك ْم َو َم ْن يَ ْن َقلِ ْب َع َل َع ِقبَيْ ِه فَلَ ْن يَ ُ َّ
وعال :إِن ََّك َميِّ ٌت َوإِنَّ ُه ْم َميِّتُو َن ث ُ َّم إِنَّ ُك ْم يَ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة ِع ْن َد َربِّ ُك ْم تَ ْختَ ِص ُمونَ .[[[فكازانوفا مبا
يعب عن جهله بالسرية النبويّة ،ومبعرفة أسباب النزول؛ فاآلية األوىل استشهد بها
قاله ّ

لمؤسسة
[[[شرف الدين ،عبد الحسين :الفصول المه ّمة في تأليف األئ ّمة ،ط ،1الم ،نشر قسم اإلعالم الخارجي
ّ
البعثة ،الت ،ص.175
[[[الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ،م.س ،ج ،12ص.104
[[[ سورة آل عمران ،اآلية .144
[[[ سورة الزمر ،اآلية.31
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أبو بكر الص ّديق حينام رأى الناس قد أملّ بهم الحزن الشديد بعد وفاة الرسول.
أ ّما نزولها فكان بسبب محنة املسلمني يوم أحد ،وما أشيع من أ ّن الرسول قد قتل،
لتبي أ ّن
فاختلف املسلمون هل يواصلون القتال أو ال يواصلون ،فأنزل الله اآلية ّ
عم جاءكم به ودعاكم
مح ّم ًدا سيموت كغريه من الرسل ،فإذا مات أو قتل تخلّيتم ّ
إليه ،ومن فعل ذلك فإ َّن عاقبة أمره خرسانًا مبي ًنا .أ ّما اآلية الثانية فقد نزلت باملدينة
كل نفس ذائقة املوت[[[.
لتؤكّد أ ّن ّ
وللر ّد عىل هذه األقوال التي ذهب أصحابها إىل وجود تحريف أو زيادة أو نقصان

يف نصوص القرآن الكريم عند جمعه وتدوينه نورد قول املسترشق لوبلوا ()Lebloit
صاحب كتاب القرآن والتوراة ( )Le Cran et La Bible Hébraïqueالذي قال« :إ ّن
املصحف الذي جمعه عثامن قد تواتر انتقاله من يد ليد حتّى وصل إلينا بدون
ٍ
أي تغيريٍ يُذكَر ،بل نستطيع
ح ِفظ بعناي ٍة شديد ٍة بحيث مل يطرأ عليه ّ
تحريف ،وقد ُ

أي تغيريٍ عىل اإلطالق يف ال ُّنسخ التي ال حرص لها واملتداولة
القول أنّه مل يطرأ عليه ّ
يف البالد اإلسالم ّية الواسعة ...فلم يوجد إال قرآن واحد لجميع الفرق اإلسالم ّية
النص املقبول من الجميع حتّى اليوم
املتنازعة ،وهذا االستعامل اإلجامعي لنفس
ّ
النص املن ّزل املوجود معنا ،والذي يرجع إىل
حة
ّ
جة ودليل عىل ص ّ
يع ّد أكرب ح ّ
مقتول»[[[.
ً
الخليفة املنكوب عثامن الذي مات
واستحالة تحريف القرآن بالزيادة أو النقصان أثناء جمعه هو األمر الذي بذل

موريس بوكاي طاقته العلميّة من أجل إثباته ،ليخلص يف نهاية املطاف إىل القول
ألي تعديل أو تغيري أو تحريف من يوم أ ْن أنزله الله
بأ ّن
ّ
«النص القرآين مل يتع ّرض ّ
عىل الرسول حتّى يومنا هذا»[[[ ،ويرجع سبب ذلك إىل أنّه «فور تنزيل نصوص

القرآن الكريم ،أ ّولً بأ ّول ،كان النبي وكان املسلمون حوله يتلونه ويحفظونه
[[[ -انظر :محمد الدسوقي ،الفكر االستشراقي :تاريخه وتقويمه ،دار الوفاء ،المنصورة ،الطبعة األولى،1995 ،
ص.102-101

[[[ -مح ّمد عبد الله دراز ،مدخل إلى القرآن الكريم ،ترجمة :محمد عبد العظيم علي ،دار المعرفة الجامع ّية،
اإلسكندريّة ،1990 ،ص.40
[[[ -موريس بوكاي ،التوراة واألناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ،ترجمة :علي الجوهري ،مكتبة القرآن،
القاهرة ،طبعة  ،1999ص.174
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جلونه كتاب ًّيا .وهكذا كانت
يف ذاكرتهم عن ظهر قلب ،وكان الكتبة من صحابته يس ّ
نصوص القرآن الكريم تتمتّع ومتتاز بهذين العنرصين دامئًا من املصداق ّية وتوافرها
عىل امتداد الزمان ،وهام الحفظ يف الذاكرة والحفظ كتاب ًة لنصوص القرآن الكريم يف
حياة النبي ،وهام العنرصان اللّذان تفتقر إليهام نصوص األناجيل»[[[.
فال ّزيادة يف القرآن الكريم كام ذكر الطربيس من علامء الشيعة «مجمع عىل
بطالنها ،وأ ّما النقصان منه فقد روى جامعة من أصحابنا ،وقوم من حشويّة العا ّمة،
ريا ونقصانًا ،والصحيح من مذهب أصحابنا خالفه ،وهو الذي
أ ّن يف القرآن تغي ً
نرصه املرتىض ق ّدس الله روحه ،واستوىف الكالم فيه غاية االستيفاء يف جواب
املسائل الطرابلسيّات ،وذكر يف مواضع أ ّن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان،
والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب املشهورة وأشعار العرب املسطورة ،فإ ّن
العناية اشت ّدت والدواعي توفّرت عىل نقله وحراسته ،وبلغت إىل ح ٍّد مل يبلغه فيام
ذكرناه ،أل ّن القرآن معجزة النب ّوة ومأخذ العلوم الرشعيّة واألحكام الدينيّة ،وعلامء
كل يشء اختلف فيه
املسلمني قد بلغوا يف حفظه وحاميته الغاية ،حتّى عرفوا ّ
منقوصا ،مع العناية
مغيا
ً
من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته ،فكيف يجوز أن يكون ّ ً
الصادقة والضبط الشديد؟»[[[.
فالتحريف أثناء التدوين والجمع ينايف كون القرآن املعجزة الكربى الباقية أبد
«الحق أنّه ال تبديل وال تأخري وال تقديم فيه وأنّه مل يزد
الحل:
ّ
الدهر ،يقول العالّمة
ّ
ومل ينقص ،ونعوذ بالله تعاىل من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك ،فإنّه يوجب التط ّرق
إىل معجزة رسول الله ،املنقولة بالتواتر»[[[ .وذلك لفوات املعنى بالتحريف،
وأل ّن مدار اإلعجاز هو الفصاحة والبالغة الدائرتان مدار املعنى ،وبالنتيجة ال إعجاز
حينام يوجد التحريف ،فاحتامل الزيادة أو التبديل باطل ،ألنّه يستدعي أن يكون
باستطاعة البرش إتيان ما مياثل القرآن ،وهو مناقض لقوله تعاىلَ  :وإِن كُنتُ ْم ِف َريْ ٍب ِّم َّم
[[[ -موريس بوكاي ،التوراة واألناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث ،ترجمة :علي الجوهري ،مكتبة القرآن،
القاهرة ،طبعة  ،1999ص.175 -174
[[[ -أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ،2005 ،ج ،1ص.14
[[[ -جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلّمة الحلّي ،أجوبة المسائل المهناويّة،
مطبعة الخ ّيام قم1401 ،هـ ،ص.121
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ل َع ْب ِدنَا فَأْتُوا ب ُِسو َر ٍة ِّمن ِّمثْ ِل ِه َوا ْد ُعوا شُ َه َدا َءكُم ِّمن ُدونِ اللَّ ِه إِن كُنتُ ْم َصا ِد ِق َني[ البقرة:
نَ َّزلْ َنا َع َ ٰ
 ]23ولغريها من آيات التح ّدي .وكذلك احتامل النقصان بإسقاط كلمة أو كلامت
ضمن جملة واحدة منتظمة يف أسلوب بديع ،فإ ّن حذف كلامت منها سوف يؤ ّدي
إىل إخالل يف نظمها ،ويذهب بروعتها األوىل ،وال يدع مجالً للتح ّدي بها[[[.
وقال الشيخ جعفر الجناجي يف معرض تفنيد شبهة الزيادة أو النقصان يف القرآن
الكريم« :ال زيادة فيه من سورة ،وال آية من بسملة وغريها ،ال كلمة وال حرف .وجميع
مم يتىل كالم الله تعاىل بالرضورة من املذهب بل الدين ،وإجامع
ما بني الدفّتني ّ
املسلمني ،وأخبار النبي ،وإن خالف بعض من ال يعت ّد به يف دخول بعض ما رسم
يف اسم القرآن  ...ال ريب يف أنّه محفوظ من النقصان بحفظ امللك الديّان ،كام ّ
دل
عليه رصيح القرآن ،وإجامع العلامء يف جميع األزمان ،وال عربة بالنادر»[[[.
فال ّ
جة
شك يف أ ّن القرآن الكريم املصدر األ ّول للرشيعة املق ّدسة ،وهو الح ّ
القاطعة بيننا وبني الله تعاىل ،التي ال ّ
شك وال ريب فيها ،كالم الله الذي أنزله
كل شهر من شهور
عىل عبده ورسوله مح ّمد ،وكان يراجعه مع أمني الوحي يف ّ
([[[)
نبي اإلسالم القرآن الكريم تبليغاً
رمضان للتأكّد من سالمته مبنى ومعنى  ،وقد بلَّغ ُّ
كامل باتّفاق املسلمني ،وأمر بحفظه وكتابته وجمعه حال حياته ،وأ ّن ما بني الدفّتني
ً
واملتداول بني املسلمني منذ عهد النبي مل يزد فيه ومل ينقص منه ،وكام يقول
الحق املحقّق املربهن بالرباهني القطع ّية من
العالمة حسن زاده آميل «واعلم أ ّن
َّ
العقل ّية والنقل ّية أ ّن ما يف أيدي الناس من القرآن الكريم هو جميع ما أنزل الله تعاىل
([[[)
أصل»
ً
عىل رسوله خاتم النبيني مح ّمد بن عبد الله ،وما تط ّرق إليه زيادة ونقصان
ومن املتفّق عليه أ ّن هذا القرآن مل ينزل عىل الرسول دفعة واحدة يف ليلة القدر ،بل
أل
منجَّم يف حوايل ثالث وعرشين سنة ،فاقتضت حكمة الله تعاىل ّ
إنه تن ّزل عليه
ً
ينزل القرآن عىل رسوله جملة واحدة كام نزلت الكتب الساموية األخرى السابقة،
[[[ -علي موسى الكعبي ،سالمة القرآن من التحريف ،سلسلة المعارف اإلسالميّة ،مركز الرسالة ،ص.18

مؤسسة بوستان كتاب،
[[[ -جعفر بن خضر الحلّي الجناحي ،كشف الغطاء عن خلفيات مبهمات شريعة الغ ّراءّ ،
نقل عن الشيخ علي الكوراني العاملي ،تدوين القرآن ،ص.43
الطبعة الثانية ،ج ،2صً .298
[[[ -يراجع البخاري ،مح ّمد إسماعيل ،صحيح البخاري ،ج ،6باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي.

[[[ -آملي ،حسن زاده ،رسالة في فصل الخطاب في عدم تحريف كتاب رب األرباب من مجموعة رسائل عرب ّية ص.1
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جا ومف َّرقًا حسب الحوادث والوقائع ومقتضيات الترشيع بعد نزوله
وإمنا نزل متد ِّر ً
محل بحثها.
عىل قلب النبي م ّرة واحدة ،ولهذا األمر فلسفة خاصة ليس هنا ُّ
ومن الشبهات التي أثارها املسترشقون واملتعلّقة بجمع وتدوين القرآن الكريم
قولهم إ ّن هذه العملية التي قام بها أبو بكر إمنّا أتاحت له اختيار ما يتناسب مع أهوائه
من اآليات؛ فقد ذكر املسترشق جلكريست أ ّن «املصحف جاء كنتيجة ملبادرة من
نصا أقرب ما يكون للكامل عىل
الخليفة أيب بكر؛ حيث حاول بإخالص أن يجمع ًّ
قدر مستطاعه ،تاركاً لنفسه ح ّرية اختيار ما وجب إدخاله وما وجب إسقاطه»[[[.
السياق نفسه ذهب هذا املسترشق إىل أ ّن عثامن ريض الله عنه كان هدفه
ويف ّ
من جمع القرآن الكريم هدفًا سياس ًّيا؛ «فالغاية الحقيق ّية من فرض مصحف زيد هو
القضاء عىل السلطة السياس ّية التي كان يتمتّع بها بعض ق ّراء القرآن يف األمصار التي
كان عثامن يفتقد فيها شيئًا من مصداق ّيته بسبب السياسة التي كان ينهجها حيث إنّه
الصحابة الذين ظلّوا
كعمل من بني أم ّية أعداء مح ّمد عىل حساب ّ
يعي أقرباءه ّ
كان ّ
مم سبق أ ّن مصحف زيد مل يت ّم
أوفياء ملح ّمد طيلة حياتهم ،ميكننا أن نستنتج ّ
اختياره؛ ألنّه كان يتم ّيز عىل املصاحف األخرى من حيث الكامل ،ولكن ألنّه كان
نص القرآن»[[[ .
يخدم األهداف السياس ّية التي كان يبتغيها عثامن من توحيد ّ
حد
وقول هذا املسترشق وغريه م ّمن سلكوا طريقه مردود؛ ألنّه بال دليل «فال أ ّ
يدري من أين جاءت هذه السلطة السياس ّية التي ينسبها لق ّراء القرآن؟ ويف الوقت ذاته
حد ينكر املكانة الرفيعة والوجاهة املعروفة لهم ،لكن مل تصل إىل ح ّد ما أسامه
ال أ ّ
بالسلطة السياس ّية»[[[.
فعثامن بن عفّان مل ّا اتّسعت الفتوح اإلسالم ّية خاف من اختالف صحابة رسول
الله وتف ّرقهم ،فأمر بجمع القرآن الكريم معتم ًدا عىل ما كان عند حفصة أ ّم
املؤمنني من رقاع وغريها ،وبذلك مل يس ّوغ لنفسه ال ّزيادة أو ال ّنقصان يف القرآن
[[[.46 :John Gilchrist; JAM AL-QURAN; P -
[[[.46-45: John Gilchrist; JAM AL-QURAN; P -
[[[ -رباح صعصع عنان الشميري ،جمع القرآن الكريم عند المستشرقين :جون جلكريست أنموذ ًجا ،دار الكفيل
للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،2014 ،ص.264
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الكريم كام زعم املسترشقون ،فقد روى البخاري يف صحيحه «أ ّن حذيفة بن اليامن
قدم عىل عثامن ،وكان يغازي أهل الشام يف فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق
فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة ،فقال حذيفة لعثامن :يا أمري املؤمنني أدرك هذه
األ ّمة قبل أن يختلفوا يف الكتاب اختالف اليهود وال ّنصارى ،فأرسل عثامن إىل حفصة
بالصحف ننسخها يف املصاحف ،ثم نر ّدها إليك ،فأرسلت بها حفصة
أن أرسيل إلينا ّ
إىل عثامن ،فأمر زيد بن ثابت ،وعبد الله بن ال ّزبري ،وسعيد بن العاص ،وعبد الله بن
الحارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف ،وقال عثامن لل ّرهط القرش ّيني الثالث:
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنّ ا نزل
بلسانهم ففعلوا ،حتّى إذا نسخوا الصحف يف املصاحف ر ّد عثامن الصحف إىل
كل
مم نسخوا ،وأمر مبا سواه من القرآن يف ّ
حفصة ،وأرسل إىل ّ
كل أفق مبصحف ّ
صحيفة أو مصحف أن يحرق»[[[.

خامتة
لقد طرح املسترشقون مل ّا بحثوا يف تاريخ تشكُّل املصحف الرشيف تدوي ًنا
سيل جارفًا من الشّ بهات والشّ كوك بني يدي ذلك ،كان من مقاصدهم زعزعة
وجم ًعاً ،
ظل يحكم حياتهم منذ أن نزل عىل قلب رسول الله،
ثقة املسلمني بالكتاب الذي ّ
جل وعال ،ولقد تشبثّوا يف سبيل الوصول
والتشكيك يف كون مصدره من عند الله َّ
بكل ما هو ضعيف أو موضوع أو مرتوك أو مشبوه ،متغافلني عن
إىل هذا الغرض ّ
[[[
قوله تعاىل :إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْ َنا ال ِّذكْ َر َوإِنَّا لَ ُه لَ َحا ِفظُونَ. 

علم بأ ّن القرآن الكريم مل يزل بحسب حكمة الوحي والترشيع واملصالح
ً
واملقتضيات املتج ّددة آنًا فآنًا يتد ّرج يف نزوله نجو ًما؛ اآلية ،واآليتان ،واألكرث ،والسورة.
وكلّام نزل يشء هفّت إليه قلوب املسلمني ،وانرشحت له صدورهم ،وه ّبوا إىل حفظه؛
بأحسن الرغبة والشوق ،وأكمل اإلقبال ،وأش ّد االرتياح .فتلقّوه باالبتهاج ،وتلقّوه
باالغتنام من تالوة الرسول العظيم؛ الصادع بأمر اللَّه ،واملسارع إىل التبليغ والدعوة
إىل اللَّه وقرآنه .وتناوله حفظهم؛ مبا امتازت به العرب ،و ُع ِرفُوا به من ق ّوة الحافظة

[[[ -أخرجه البخاري في صحيحه ،ج ،6ص .99وانظر كذلك :السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن ،مطبعة حجازي،
القاهرة ،الطبعة الثالثة ،1941 ،ج ،1ص.102
[[[ سورة الحجر ،اآلية.9
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الفطريّة ،وأثبتوه يف قلوبهم؛ كالنقش يف الحجر .وكان شعار اإلسالم وسمة املسلم
يتبص بحججه،
حينئذ؛ هو التج ّمل والتك ّمل بحفظ ما ينزل من القرآن الكريم؛ ليك ّ
ويتن ّور مبعارفه ورشائعه وأخالقه الفاضلة وتاريخه املجيد وحكمته الباهرة وأدبه
جة الدعوة ،ومعجز البالغة،
العريب الفائق املعجز .فات ّخذ املسلمون تالوته لهم ح ّ
ولسان العبادة للَّه ،ولهجة ذكره ،وترجامن مناجاته ،وأنيس الخلوة ،وترويح النفس،
ودرسا للكامل ،ومتري ًنا يف التهذيب ،وسل ًّم للرتقّي ،وتد ّربًا يف التم ّدن ،وآية املوعظة،
ً
وشعار اإلسالم ،ووسام اإلميان والتق ّدم يف الفضيلة .واستم ّر املسلمون عىل ذلك؛
حتّى صاروا يف زمان الرسول يُع ّدون باأللوف وعرشاتها ومئاتها .وكلّهم من حملة
القرآن وحفاظه ،وإن تفاوتوا يف ذلك بحسب السابقة والفضيلة ...هذا ومل ّا كان وحيه
ال ينقطع يف حياة رسول اللَّه مل يكن كلّه مجمو ًعا يف مصحف واحد ،وإن كان ما
أُ ِ
وح َي منه مجمو ًعا يف قلوب املسلمني وكتاباتهم له ...ومل ّا اختار اللَّه لرسوله
دار الكرامة ،وانقطع الوحي بذلك؛ فال يرجى للقرآن نزول تت ّمة؛ رأى املسلمون أن
جلوه يف مصحف جامع ،فجمعوا ما ّدته عىل حني إرشاف األلوف من حفّاظه،
يس ّ
ورقابة مكتوباته املوجودة عند الرسول وكتّاب الوحي وسائر املسلمني؛ جملة
وأبعاضً ا وسو ًرا .نعم ،مل يرتت ّب عىل ترتيب نزوله ،ومل يق ّدم منسوخه عىل ناسخه،
جيل بعد جيل ،ترى له
فاستم ّر القرآن الكريم عىل هذا االحتفال العظيم بني املسلمني ً
كل آنٍ ألوفًا مؤلّفة من املصاحف ،وألوفًا من الحفّاظ ،وما تزال املصاحف ينسخ
يف ّ
بعضها عىل بعض ،واملسلمون يقرأ بعضهم عىل بعض ،ويسمع بعضهم من بعض؛
تكون ألوف املصاحف رقيبة عىل الحفّاظ ،وألوف الحفّاظ رقباء عىل املصاحف،
وتكون األلوف من كال القسمني رقيبة عىل املتج ّدد منهام .نقول األلوف ،ولك ّنها مئات
األلوف ،وألوف األلوف .فلم يتّفق ألمر تاريخي من التواتر وبداهة البقاء ،مثل ما ات ّفق
للقرآن الكريم[[[؛ كام وعد اللَّه جلّت آالؤه بقوله يف سورة الحجر :إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْ َنا ال ِّذكْ َر
وإِنَّا لَه لَحا ِفظُونَ ،[[[وقوله يف سورة القيامة :إِ َّن َعلَ ْينا َج ْم َعه وقُ ْرآنَه.[[[
[[[انظر :البالغي ،محمد جواد :آالء الرحمن في تفسير القرآن ،الط ،صيدا ،مطبعة العرفان1352 ،هـ.ق1933 /م،
ج ،1ص.18-17
[[[سورة الحجر :اآلية.9
[[[سورة القيامة :اآلية.17
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املصادر واملراجع
1 .1القرآن الكريم.
2 .2ابن الق ّيم الجوزيّة ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،تحقيق :شعيب األرناؤوط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت1324 ،هـ ،ج.1
ّ

3 .3ابن سعد ،مح ّمد :الطبقات الكربى ،الط ،بريوت ،دار صادر ،الت ،ج.2
4 .4أبو بكر كايف ،مواقف املسترشقني من جمع القرآن الكريم ورسمه وترتيبه :عرض
ونقد ،ضمن أعامل ندوة «القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقيّة» املنعقدة يف
مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة املن ّورة.2006 ،

5 .5آرثر جفري ،املصاحف البن داود (امللحق اإلنجليزي) ،مكتبة املثنى ،بغداد ابن
بابويه ،مح ّمد بن عيل بن الحسني (الصدوق) :االعتقادات يف دين اإلماميّة ،تحقيق
عصام عبد السيّد ،ط ،2بريوت ،دار املفيد1414 ،هـ.ق1993 /م.

6 .6البخاري ،مح ّمد إسامعيل ،صحيح البخاري ،ج ،6باب كان جربيل يعرض القرآن
عىل النبي.

7 .7البالغي ،محمد جواد :آالء الرحمن يف تفسري القرآن ،الط ،صيدا ،مطبعة العرفان،
1352هـ.ق1933 /م ،ج.1

8 .8الدينوري ،ابن قتيبة :غريب الحديث ،تحقيق عبد الله الجبوري ،ط ،1قم املق ّدسة،
دار الكتب العلم ّية1408 ،هـ.ق ،ج ،2حديث الزهري ،...ح.1

9 .9العسقالين ،أحمد بن عيل (ابن حجر) :اإلصابة ،تحقيق عادل أحمد عبد املوجود؛
عيل محمد مع ّوض ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1415 ،هـ.ق.

1010الهاليل ،سليم بن قيس :كتاب سليم بن قيس ،تحقيق محمد باقر األنصاري
الزنجاين ،ط ،1إيران ،نرش دليل ما؛ مطبعة نگارش1422 ،هـ.ق1380 /هـ.ش.
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من مجموعة رسائل عرب ّية.
1212بيرت هاينة ،اإلسالم ،ترجمة :أسامة الشحامين ،رشق غرب للنرش والتوزيع.2011 ،
الحل الجناحي ،كشف الغطاء عن خلف ّيات مبهامت رشيعة
ّ
1313جعفر بن خرض
نقل عن الشيخ عيل الكوراين
مؤسسة بوستان كتاب ،الطبعة الثانية ،جً ،2.
الغ ّراءّ ،
العاميل ،تدوين القرآن.

1414جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،مطبعة حجازي ،القاهرة ،الطبعة
الثالثة ،1941 ،ج.1

1515دميوميني موريس ،النظم اإلسالم ّية ،ترجمة :صالح الشامع وفيصل السامر ،مطبعة
الزهراء ،بغداد.1952 ،

1616رباح صعصع عنان الشمريي ،جمع القرآن الكريم عند املسترشقني :جون
جلكريست أمنوذجاً ،دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل.2014 ،

1717ريجيس بالشري ،القرآن :نزوله ،تدوينه ،ترجمته وتأثريه ،ترجمة :رضا سعادة ،دار
الكتاب اللبناين ،بريوت ،الطبعة األوىل.1973 ،

1818سايس سامل الحاج ،الظاهرة االسترشاق ّية وأثرها عىل الدراسات اإلسالم ّية ،مركز
دراسات العامل اإلسالمي ،مالطا ،الطبعة األوىل. 1991 ،

1919غريهارد بويرينغ ،البحث األحدث حول بناء القرآن ،ضمن كتاب القرآن يف محيطه
التاريخي ،إعداد جربئيل سعيد رينولدز ،منشورات الجمل.2012 ،

2020فرانسوا ديروش ،استعامالت القرآن بوصفه كتابًا مخطوطًا ،ترجمة :سعيد
مؤسسة مؤمنون بال حدود ،العدد  ،6صيف . 2015
البوسكالوي ،مجلّة ألبابّ ،
2121كارل بروكلامن ،تاريخ األدب العريب ،ترجمة :عبد الحليم النجار ،دار املعارف،
القاهرة ،الطبعة الخامسة ،1968 ،ج.1

2222أبو عيل الفضل بن الحسن الطربيس ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،دار العلوم
للتحقيق والطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل ،2005 ،ج.1

ّ
جمع القرآن الكريم وتدوين�ه بعيون
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2323أحمد نرصي ،آراء املسترشقني الفرنسيني يف القرآن الكريم :دراسة نقديّة ،دار
الكالم ،املغرب ،الطبعة األوىل.
2424الحاكم النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني يف الحديث ،مجلس دائرة
املعارف ،حيدر آباد1336 ،هـ ،ج.2

مؤسسة كونراد أدناور ،بريوت،
2525تيودور نولدكه ،تاريخ القرآن ،ترجمة :جورج تامرّ ،
الطبعة األوىل.2004 ،

الحل،
ّ
بالعلمة
ّ
2626جامل الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن املطهر املعروف
أجوبة املسائل املهناويّة ،مطبعة الخ ّيام قم1401 ،هـ.

2727رشف الدين ،عبد الحسني :الفصول امله ّمة يف تأليف األمئّة ،ط ،1الم ،نرش قسم
ملؤسسة البعثة ،الت.
اإلعالم الخارجي
ّ

2828عيل موىس الكعبي ،سالمة القرآن من التحريف ،سلسلة املعارف اإلسالم ّية ،مركز
الرسالة.

مؤسسة هنداوي للتعليم
2929غوستاف لوبون ،حضارة العرب ،ترجمة :عادل زعيرتّ ،
والنرش والثقافة ،طبعة .2013

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
3030فهد الرومي ،دراسات يف علوم القرآنّ ،
.1992

3131حمد الدسوقي ،الفكر االسترشاقي :تاريخه وتقوميه ،دار الوفاء ،املنصورة ،الطبعة
األوىل.1995 ،

3232مح ّمد أمني حسن محمد بني عامر ،املسترشقون والقرآن الكريم ،دار األمل،
األردن ،الطبعة األوىل.1004 ،
3333محمد جواد إسكندرلو ،جمع القرآن من وجهة نظر بالشري ،مجلة دراسات استرشاق ّية،
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية ،العدد الثامن عرش ،ربيع . 2019
3434محمد عبد الله دراز ،مدخل إىل القرآن الكريم ،ترجمة :محمد عبد العظيم عيل،
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دار املعرفة الجامع ّية ،اإلسكندريّة.1990 ،
3535موريس بوكاي ،التوراة واألناجيل والقرآن الكريم مبقياس العلم الحديث ،ترجمة:
عيل الجوهري ،مكتبة القرآن ،القاهرة ،طبعة .1999

3636هرني المنس ،دائرة املعارف اإلسالم ّية ،ترجمة وتحرير :إبراهيم زيك خورشيد،
أحمد الشنتناوي ،عبد الحميد يونس ،دار الشعب ،القاهرة ،1969 ،ج.8

املواقع اإللكرتون ّية
1 .1معضلة القرآن ،كتاب عىل موقع:
www.christian-dogma.com/vb/showthreat.php
املراجع باألجنب ّية
;1. - John Gilchrit; JAM’ AL-QUR’AN; publisher: jesus to the muslims
republic of south Africa- benoni; printers in : industrial press; 1989.

