مصادر هيود َّية بالقرآن
للمستشرق شالوم زاوي
ـ عرض وتقويم ـ
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د .أحمد صالح البهنسي

امل ُ َّ
لخص:

يل حول
يتناول الباحث يف هذه املقالة املفهوم والنهج
االسترشاقي اإلرسائي ّ
ّ
دراسة القرآن الكريم ،من خالل عرض ودراسة وتقويم ما أورده الحاخام واملسترشق
يل املسترشق شالوم زاوي ،يف كتابه «مصادر يهوديّة بالقرآن» ،هذا الكتاب
اإلرسائي ّ
الذي يُع ّد من الدراسات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية النادرة التي تُق ِّدم ترجمة ملعاين
يل آليات
القرآن الكريم للعربيَّة ،مضافًا إىل أنَّه يق ِّدم نق ًدا من منظور
استرشاقي إرسائي ّ
ّ
ريا من آياته إىل مصادر دينيَّة يهوديَّة قدمية ومتأخِّرة ،وملصادر
القرآن ،را ًّدا عد ًدا كب ً
أخرى غري أصيلة ،عالوة عىل اعتبار عدد من ألفاظه ذات أصول «عربيَّة» وأخرى
يل
أجنب َّية .كام يعكس
ُ
الكتاب جان ًبا مهمًّ من موضوعات االسترشاق اإلرسائي ّ
واهتامماته ِ
وسامته التي مت ِّيزه عن مراحل استرشاق َّية يهوديَّة أخرى ،أو حتَّى عن
مدارس استرشاقيَّة غربيَّة.
املح ِّرر
اإلسرائيلي ،من مصر.
متخصص في االستشراق
* -باحث
ِّ
ّ
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املقدمة
ّ
يُع ُّد كتاب «مصادر يهوديَّة بالقرآن» ملؤلِّفه شالوم زاوي من مؤلَّفات االسترشاق
يل امله َّمة ،حيث سعى مؤلِّفه إىل ر ِّد عد ٍد كبريٍ من آيات القرآن إىل مصادر
اإلرسائي ّ
دينيَّة يهوديَّة .وتأيت هذه املقالة لتع ِّرف بهذا الكتاب وتعرض فرضيّاته حول القرآن،
مع تحليلها ونقدها.
يل املرحلة الثالثة واألخرية من مراحل تط ُّور «املدرسة
ميثِّل االسترشاق اإلرسائي ّ
اليهودي العا ّم ،ث َّم االسترشاق
اليهوديَّة يف االسترشاق»[[[ ،والتي تبدأ باالسترشاق
ّ

يل .ففي التاريخ الحديث يبدأ االسترشاق
ين ،وأخ ً
الصهيو ّ
ريا االسترشاق اإلرسائي ّ
جه نحو دراسة اإلسالم واملجتمعات اإلسالم َّية؛ بوصفها جز ًءا من
ّ
اليهودي بالتو ُّ
امليالدي[[[.
الحركة االسترشاق َّية يف الغرب ،التي ظهرت مع بدايات القرن الثامن عرش
ّ
ين فقد ارتبط -بطبيعة الحال -بالحركة الصهيون َّية التي
أ َّما االسترشاق الصهيو ّ
ظهرت يف رشق أوروبا عام 1881م ،بهدف تقديم خدمات علميَّة للحركة الصهيونيَّة،
يل»
وتأصيل الوجود
ّ
اليهودي يف فلسطني .ث َّم يأيت بعد ذلك «االسترشاق اإلرسائي ّ
يل عىل أرض فلسطني املحتلَّة عام 1948م وحتَّى
مع بداية قيام الكيان اإلرسائي ّ
تداخل
ً
ين» .ولهذا نجد
يومنا هذا؛ بوصفه امتدا ًدا لالسترشاق
ّ
«اليهودي» و «الصهيو ّ
كل من
يل واهتامماته مع موضوعات ٍّ
وتشابكًا يف موضوعات االسترشاق اإلرسائي ّ
«الصهيوين» و
ّ
«اليهودي» و
االسترشاق
«الغريب» واهتامماتهم[[[.
ّ
ّ
وقد حاز القرآن الكريم مكانة مه َّمة وبارزة من بني موضوعات االسترشاق
يل واهتامماته؛ سواء بالدراسة ،أو الرتجمة ،أو النقد والتحليل .ويف إطار هذا
اإلرسائي ّ
النقدي بعنوان« :מקורותיהודײםבקוראן
االهتامم يأيت الكتاب املاثل للعرض
ّ
يل
(مصادر يهوديَّة بالقرآن)» باللغة ال ِعربيَّة ملؤلِّفه الحاخام واملسترشق اإلرسائي ّ
«א.שלוםזאוי» أندريه شالوم زاوي ،الصادر يف القدس عن دار نرش «دافري» اإلرسائيل َّية
[[[ -حسن ،مح َّمد خليفة« :المدرسة اليهوديَّة في االستشراق» ،مجلَّة رسالة المشرق ،المجلَّد  ،12األعداد ،4-1
القاهرة 2003م ،ص.60-45

[[[ -م.ن ،ص.45

اإلسرائيلي -اإلشكال َّية ،السمات ،واألهداف ،»-مجلَّة الدراسات الشرق َّية،
[[[ -البهنسي ،أحمد صالح« :االستشراق
ّ
العدد 2007 ،37م ،ص.470
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عام 1983م ،والذي يع ُّد من املؤلَّفات النادرة التي تركِّز بالتحليل والنقد عىل اآليات
ريا من آياته إىل مصادر دين َّية
القرآن َّية؛ إِ ْذ شمل جميع سور القرآن الكريم ،را ًّدا عد ًدا كب ً
يهوديَّة قدمية ومتأخِّرة ،وملصادر أخرى غري أصيلة ،عالوة عىل اعتبار عدد من ألفاظه
ذات أصول «عربيَّة» وأخرى أجنبيَّة.
يل؛ بوصفها
ويع ُّد الكتاب من املؤلَّفات التي تعكس مرحلة االسترشاق اإلرسائي ّ
واحدة من أه ّم مراحل املدرسة اليهوديَّة يف االسترشاق وأكرثها خطورة ،كام أنَّه
يعكس سامت هذه املرحلة وما مييِّزها عن مراحل استرشاقيَّة يهوديَّة أخرى ،وعن
مدارس استرشاقيَّة غربيَّة عا َّمة؛ والسيَّام فيام يتعلَّق بفهم الرؤية االسترشاقيَّة اإلرسائيليَّة
للقرآن الكريم ،وكيف َّية توظيف هذه الرؤية ،ومحاولة ترويجها يف الغرب؛ سواء يف
املحافل العلم َّية ،أو حتَّى اإلعالم َّية ،ويف الوقت نفسه كيف َّية توظيفها يف الداخل
يل؛ لتقديم صورة مغلوطة ومش َّوهة عن القرآن الكريم؛ باعتباره الكتاب
اإلرسائي ّ
املق َّدس للمسلمني واملصدر األ َّول لعقيدتهم الدينيَّة ،وهو ما ميثِّل إضافة معرفيَّة
يل ومثاقفته عىل نحو ج ِّيد.
وعلم َّية لفهم االسترشاق اإلرسائي ّ
ويزيد من أه ِّم َّية الكتاب أنَّه من املؤلَّفات االسترشاق َّية القليلة التي ق َّدمت
آي القرآن بجميع سوره
ريا من ِ
«ترجمة» ملعاين القرآن الكريم إىل العربيَّة شملت كث ً
الـ  .114وعىل الرغم من أ َّن مؤلِّفه مل يح ِّدد إذا كان هو صاحب هذه الرتجامت أم
جه الشكر يف بداية كتابه إىل دار نرش «دافري» اإلرسائيل َّية التي سمحت له
ال ،فقد و ّ
باقتباس أجزاء من ترجمة «ريفلني» ملعاين القرآن الكريم إىل العربيَّة[[[ ،وهي ترجمة
ال تخلو من أخطاء؛ إِ ْذ إ َّن صاحبها حاول من خاللها إثبات التأثريات اليهوديَّة يف
القرآن الكريم ،عرب الهوامش العديدة التي عرضها أسفل صفحات الرتجمة[[[.
وبالتايل؛ فنحن أمام كتاب يحتوي عىل ِق ْس َمني عن القرآن الكريم:
[[[ -هي الترجمة الثانية من الترجمات العبريَّة الكاملة والمطبوعة لمعاني القرآن الكريم .صدرت عن دار نشر «دافير»
اليهودي»يوسف يوئيل
التي كانت تتبع المستوطنين اليهود في يافا شمال فلسطين عام 1936م ،وقام بها المستشرق
ّ
ريفلين» ،وجاءت تحت عنوان «אלקוראן  -תרגוםמערבית» (القرآن :ترجمة من العربيَّة)( ،انظر :البهنسي ،أحمد
صالح« :الترجمات العبريَّة لمعاني القرآن الكريم-التاريخ ،واألهداف ،واإلشكال َّيات ،»-بحث منشور في كتاب المؤتمر
العالمي للقرآن الكريم ،جامعة أفريقيا العالم َّية اإلسالم َّية ،السودان ،ديسمبر  ،2011الكتاب األ َّول ،ص.)15
ّ
[[[ -البهنسي»،الترجمات العبريَّة لمعاني القرآن الكريم  -التاريخ ،واألهداف ،واإلشكال َّيات،»-م.س ،ص.16-15
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األ َّول :ترجمة ملعانيه إىل اللغة العربيَّة.
والثاين :نَقْد لآليات القرآن َّية ور ّدها إىل مصادر يهوديَّة وأخرى أجنب َّية غري أصيلة.
وأي منها
أي من الرتجامت قام بها مؤلِّف الكتابٍّ ،
ومع مالحظة صعوبة متييز ٍّ

اقتبسها من ترجمة ريفلني العربيَّة ملعاين القرآن الكريم ،أو من ترجامت أخرى
ملعاين القرآن الكريم؛ سواء عربيَّة ،أو حتَّى فرنس َّية ،إلَّ أ َّن الكتاب يع ِّرفنا عىل صورة
يل لآليات القرآن َّية املرتجمة إىل العربيَّة بالنقد
من صور تناول االسترشاق اإلرسائي ّ
يل من ذلك؛ ما يزيد من أه ِّميَّة
والتحليل ،وعىل غرض الفكر
االسترشاقي اإلرسائي ّ
ّ
يل
عرضه ونقد منهجيّته وفرضيّاته التي يطرحها لفهم تو ُّ
جهات االسترشاق اإلرسائي ّ
نحو القرآن الكريم.
يقع الكتاب يف  269صفحة من القطع الكبري ،وينقسم وفقًا لقامئة محتوياته إىل:

 -1متهيد -2 .مق ّدمة -3 .مالحظات وتفسري للقرآن -4 .سورة الفاتحة -5 .السورة
الثانية حتَّى األخرية -6 .ملخَّص -7 .بيبلوغرافيا -8 .قامئة سور القرآن -9 .خالصة
بـاللغة اإلنكليزيَّة .ومن املمكن تقسيم محتويات الكتاب -من حيث طريقة عرضه
لألفكار واملوضوعات -إىل جزأين أساس ّيني:

نظري ،ويشمل أقسام :التمهيد واملق ّدمة ،ومالحظات ،وتفسري للقرآن،
األ َّول
ّ
وملخَّص وخالصة باللغة اإلنكليزيَّة .وقد ض ّمنها أه ّم أفكاره عن ر ّد القرآن إىل
مصادر يهوديَّة ،مستشه ًدا بأدلَّة ع ّدة؛ تاريخ َّية ،ودين َّية ،ولغويَّة؛ منها أ َّن القرآن مل يد َّون
امليالدي ،يف حني أ َّن
امليالدي ،أو أوائل القرن الثامن
إلَّ يف أواخر القرن السابع
ّ
ّ
ي
العهد القديم سبقه بحوايل ألف عام[[[ ،مضافًا إىل استشهاده ٍّ
بكل من املسترشقَ ْ
ي :إجنتس جولدتسيهر[[[ ،وأبراهام كاتش[[[ ،اللذَين قاال إ َّن اليهود
اليهوديَّ ْ
[[[ -א.שלוםזאוי :מקורותיהודײםבקוראן :הוצאתדביר :ירושלים  :1983עמ׳ .26

مجري ،يُع ُّد عمدة
يهودي من أصل
[[[ -إجنتس جولدتسيهر (1921-1850م) : IgnazGoldziher  مستشرق
ّ
ّ
المستشرقين اليهود في التاريخ الحديث ،بل يُع ُّد أه ّم مستشرق ظهر في الغرب خالل القرون الثالثة األخيرة ،وهو
اليهودي بالدراسات اإلسالميَّة والعربيَّة في العصر الحديث ،وهو الذي وضع قاعدة
المسؤول عن إحياء االهتمام
ّ
وأسسها بالنسبة إلى االستشراق الحديث على وجه العموم ،وأعماله في مجال الدراسات
الدراسات اإلسالميَّة َّ
اإلسالم َّية ال يستغني عنها مستشرق (انظر :التهامي ،نقره :القرآن والمستشرقون -في مناهج المستشرقين في الدراسات
العرب َّية واإلسالم َّية ،-الكويت ،المنظَّمة العرب َّية للتربية والثقافة والعلوم1985 ،م ،ج ،1ص.)47-46
[[[ -أبراهام إسحق كاتش (1908-1998م)  :Abraham Katshيُع ُّد واحدًا من أه ّم الباحثين في مجال الوثائق
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املعارصين ملح َّمد كانوا أصحاب تأثري عىل األفكار املتض َّمنة يف القرآن ،وأ َّن مث ّة
ريا من األساطري الدين َّية اليهوديَّة التي جرى تضمينها يف كتب املسلمني األوائل
كث ً
حول القرآن وسرية مح َّمد؛ مثل :تفسري الطربي ،وتفسري البيضاوي ،وكتاب البخاري،
حب
مؤكِّ ًدا عىل أ َّن القرآن انب َنى بشكل عا ّم عىل أفكار العهد القديم ،ويف مق ّدمتها ّ
اإلله ووحدان ّيته املطلقة[[[.
ويتض َّمن هذا الجزء -أيضً ا -عد ًدا من الفرض ّيات اللغويَّة التي حاول من خاللها
التشكيك يف أصالة لغة القرآن ور ّدها إىل لغات أخرى ساميَّة ،وال سيَّام العربيَّة منها،
فيذكر أ َّن لفظة «القرآن» جاءت من اسم الفعل يف العربيَّة «קרא»؛ مبعنى :قراءة أو
العربي جاء منه -أيضً ا -كلمة «מקרא» (املِقْرا؛ أي
تالوة أو تسميع ،وهذا اللفظ
ّ
الرشيعة املقروءة يف اليهوديَّة) ،التي تشري إىل التسمية اليهوديَّة لكتابهم املق َّدس
املعروف يف األوساط العربيَّة بـ «العهد القديم»[[[.
تطبيقي ،ويقع يف قسمي «سورة الفاتحة» ،و»السورة الثانية
أ َّما الجزء الثاين فهو
ّ
حتَّى األخرية» .يشمل ترجم ًة لعدد من آيات السور القرآن َّية ،مع التعليق عليها لر ِّد ما
ور َد فيها إىل مصادر دين َّية يهوديَّة مختلفة؛ سواء عىل مستوى العقيدة ،أو الرشيعة ،أو
حتَّى اللغة .ومثال ذلك :ترجمته صيغة «البسملة»؛ إِ ْذ ير ّد لفظ الرحمن (רחמן) إىل
مثال عىل ذلك،
التلمود واملدراشيم وصيغ صلوات بني إرسائيل ،من دون أن يرضب ً
أو يح ِّدد مواضع مع َّينة يف هذه املصادر اليهوديَّة[[[.
ومن األمثلة الواردة يف هذا الجزء -أيضً ا -ترجمته لآليات  70-60من سورة البقرة،
والتي علَّق عليها زاوي بالقول« :إ َّن القرآن خلَط يف هذه اآليات بني البقرة الحمراء
الوارد ِذك ُرها يف ِسفْر العدد بالتوراة ،وبني العجل مقطوع الرأس الوارد ِذكره يف ِسفر
التاريخ َّية اليهوديَّة ،ولد في بولندا وهاجر إلى الواليات المتَّحدة عام 1952م ،وحصل من جامعة نيويورك على درجات
علميَّة مختلفة في الرياضيّات والقانون ،كما أنَّه د َّرس في الجامعة اللغة العبريَّة أل َّول م َّرة في تاريخ هذه الجامعة انظر:

.2-PP1;1954 ;Abraham Katsh. Judaism in Islam; New York University Press; USA

[[[ -שלוםזאוי:שם ،עמ .14-30
[[[ -שם ،עמ.15
[[[ -שם.16 ،
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النص
التثنية بالتوراة» .كام أنَّه يذهب إىل أبعد من ذلك بإقحام كلامت غري واردة يف
ّ
ين بعد ترجمتها إىل العربيَّة ،ومن أمثلة ذلك ترجمته لآلية  124من سورة البقرة:
القرآ ّ
ّ
َ
ُ
َ
َ َّ
اس إ َم ً
َ
اما...؛ إِ ْذ يُرتجم لفظة «إمام» إىل «כוהן» (كاهن)
...قال إ ِ ِن جاعِلك ل ِلن ِ ِ
العربيَّة ،وير ّد أصلها إىل التلمود[[[.
جمة إىل
حظ يف هذا الجزء من الكتاب أ َّن ترقيم اآليات القرآن َّية املرت َ
وكذلك يُال َ
يب ،ومن الواضح أ َّن ذلك عائد
ين العر ّ
العربيَّة يختلف عن ترجمتها يف األصل القرآ ّ
يل،
يب للقرآن ،وعدم اعتامده عىل
ّ
إىل اعتامده عىل ترجامت لألصل العر ّ
النص األص ّ
وكان من ضمنها ترجمة أهارون بن شيمش العربيَّة[[[ ملعاين القرآن الكريم[[[ ،التي

كل خمس آيات ،وليس يف نهاية
جاء فيها الرتقيم مخالفًا لألصل؛ فقد جاء يف نهاية ِّ
كل آية ،كام أغفل يف بعض األحيان ذكر بعض فواتح السور املك َّونة من حروف
ِّ
منفصلة[[[.

َّأو ًل :مؤ ِّلف الكتاب ونقد منهجه
 -1املؤلِّف وسريته العلم َّية:
عىل الرغم من قلَّة املعلومات البيبلوغرافيَّة املتوفِّرة عن الحاخام شالوم زاوي
مؤلِّف الكتاب ،ميكن ملا يتوفَّر منها أن يساعد عىل الوقوف عىل كث ٍ
ري من جوانب

شخص َّيته العلم َّية والفكريَّة ،ومحاولة معرفة الدوافع التي وقفَت وراء تأليفه لهذا
الكتاب ،وهل هو مؤ َّهل لهذا العمل أم ال؟.

يهودي من أصول جزائريَّة ،ولد يف مدينة وهران
والحاخام أندريه شالوم زاوي هو
ّ
ّ
وتوف يف القدس عام
(غرب الجزائر) عام 1916م ألرسة يهوديَّة جزائريَّة متديِّنة،
[[[ -שלוםזאוי:שם ،עמ .59

[[[ -قام بهذه الترجمة الدكتور أهارون بن شيمش ،وصدرت الطبعة األولى منها عام 1971م ،تحت عنوان «הקורא
ןהקדושתרגוםחופשי» (القرآن المقدَّس...ترجمة ح َّرة) (انظر :البهنسي« ،الترجمات العبريَّة لمعاني القرآن الكريم
التاريخ ،واألهداف ،واإلشكال َّيات،»-م.س ،ص.)17-16[[[ -انظر :قائمة المراجع للكتاب ،ص.259

[[[ -هيكل ،أحمد الشحات« :الترجمات العبريَّة لمعاني القرآن الكريم-أهداف سياس َّية ودين َّية ،»-مجلَّة القدس ،العدد
 ،94أكتوبر 2006م ،ص.87

ّ
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2009م ،وهو باألساس حاخام ينتمي إىل ت َّيار اليهوديَّة الليربال َّية أو اإلصالح َّية
التي نادت بإدخال تعديالت وتيسريات عىل اليهوديَّة التقليديَّة عىل مستوى األفكار
والترشيعات والطقوس[[[.
تلقَّى زاوي تعليمه األسايس يف مدينة وهران الجزائريَّة يف إحدى املدارس
تعليم دين ًّيا يهوديًّا يف فرنسا وأصبح
الفرنس َّية ،وبني عامي 1939-1936م تلقَّى
ً
حاخا ًما ،كام حصل عىل شهادة الفلسفة من جامعة السوربون الفرنس َّية بباريس،
وعقب ذلك تولَّ وظائف ومناصب ع َّدة؛ من أبرزها :حاخام للجنود اليهود يف
الفرنيس ،وكذلك حاخام الطائفة اليهوديَّة يف مدينة سيدي بلعباس الجزائريَّة،
الجيش
ّ
الوطني للدراسات العربيَّة يف باريس الذي تتمثَّل مه َّمته
كام أنشأ عام 1955م املعهد
ّ
يف تدريب الحاخامات الليرباليِّني الناطقني بالفرنس َّية ومعلّمي اليهوديَّة ،وخالل عقد
النهايئ يف القدس[[[.
ّ
الستينيَّات من القرن املايض عاد إىل االستقرار
أ َّما عن مؤلَّفاته :فمعظمها بالفرنسيَّة ،إىل جانب عدد قليل منها بالعربيَّة
وباإلنكليزيَّة ،ومن أبرزها بالفرنس َّية كتاب «مق ّدمة يهوديَّة للعهد القديم ،عام 1966م»،
وبالعربيَّة كتاب «اليهوديَّة الح َّية ،عام  .»1969كام قام بعدد من الرتجامت من
العربيَّة إىل الفرنسيَّة باالشرتاك مع مرتج ِمني آخرين؛ ومن أشهرها كتاب «موىس بن
ميمون-كتاب املعرفة »-الذي صدر يف باريس عام 1961م ،كام أ َّن له مقاالت ع َّدة
منشورة باللغات الفرنس َّية والعربيَّة واإلنكليزيَّة ،ومن أبرزها مقالة «اليهوديَّة الليربال َّية»
اليهودي يف باريس عام 1985م ،ومقالة «مح َّمد وإرسائيل»
املنشورة يف مجلَّة الفكر
ّ
املنشورة يف مجلَّة سينس الفرنسيَّة عام 1983م ،ومقالة عن يهود الفالشا بعنوان
«يهود أثيوبيا» باللغة اإلنكليزيَّة ،ومكان نرشها وتاريخه غري مح ّددين[[[.
من خالل هذه السرية العلم َّية للمؤلِّف ميكن الخروج مبالحظات ونتائج ع َّدة؛
التخصص أو األهل َّية للكتابة يف الدراسات القرآن َّية وترجمة
لعل يف مق ِّدمتها أ َّن صفة
َّ
ُّ
أي مبالغة
معانيه إىل اللغة العربيَّة غري متوفِّرة يف الحاخام زاوي ،وهذا يعني -دون ِّ
اإللكترونيwww.nikibar.com/news/rabbin-zaoui-hommage.html :
[[[ -انظر الرابط
ّ
اإللكترونيwww.nikibar.com/news/rabbin-zaoui-hommage.html :
[[[ -انظر الرابط
ّ
اإللكترونيwww.nikibar.com/news/rabbin-zaoui-hommage.html :
[[[ -انظر الرابط
ّ

214
يف القول -أ َّن من الصعب حسابه عىل فئة «املسترشقني» اليهود أو حتَّى اإلرسائيليِّني
باألساس؛ فكتابه «مصادر يهوديَّة بالقرآن» هو مؤلَّفُه الوحيد يف مجال الدراسات
القرآنيَّة ،مضافًا إىل مقالته املقتضَ بة بعنوان «مح َّمد وإرسائيل» ،التي تدور يف فلَك
يل للقرآن
أي ٍّ
فكرة الكتاب نفسه ،كام أنَّه يف هذا الكتاب مل يعتمد عىل ِّ
نص عر ّ
يب أص ّ
الكريم؛ وإنّ ا اعتمد عىل ترج َمتَ ْي عربيَّتَ ْي ملعاين القرآن الكريم ،وهام لـ»ريفلني
وابن شيمش» ،مضافًا إىل ترجمة بالشري الفرنس َّية ملعاين القرآن الكريم .واملرجع
يب الوحيد الذي اعتمد عليه هو تفسري الجاللني (طبعة بريوت عام .[[[)1931
العر ّ
وكذلك يتَّضح من سريته أنَّه مل يتعلَّم أو يدرس العربيَّة بشكلٍ
متخصص؛
أكادميي
ِّ
ّ
يب ،ولك ّن تعليمه من البداية
وإنَّ ا تعلَّمها ألصوله الجزائريَّة ونشأته يف مجتمع عر ّ
إىل النهاية كان فرنس ًّيا بحتًا؛ سواء أكان داخل الجزائر أو خارجها ،مضافًا إىل أنَّه
اليهودي منذ صغره ،وعمل حاخا ًما طوال سنوات عمره؛
الديني
كان متشبّ ًعا بالتعليم
ّ
ّ
سواء داخل الجزائر أو خارجها ،وهو ما انعكس عىل أ َّن كتابه عن القرآن دار يف فلَك
فكرة واحدة فقط؛ وهي اقتباس القرآن من املصادر اليهوديَّة الدين َّية املختلفة ،وهو
حا يف اعتامده عىل كتب استرشاق َّية يهوديَّة هي األبرز حول هذه الفكرة؛
ما ظهر واض ً
ين
مثل كتاب «ماذا اقتبس مح َّمد من القرآن؟» للحاخام واملسترشق
ّ
اليهودي األملا ّ
اليهودي أبراهام
األمرييك
ّ
أبراهام جايجر[[[ ،وكتاب «اليهوديَّة باإلسالم» للمسترشق
ّ
الهنجاري أجنتس جولدتسيهر بعنوان
اليهودي
كاتش ،وكذلك كتاب املسترشق
ّ
ّ
«محارضات حول اإلسالم»[[[.

وميكن مالحظة سمة «التع ُّدديَّة اللغويَّة» التي يتَّصف بها صاحب الكتاب ،وهي
سمة شائعة لدى غالبيَّة املسترشقني اإلرسائيليِّني[[[؛ إ ْذ إ َّن زاوي يكتب بالفرنسيَّة
[[[ -انظر :قائمة مراجع الكتاب ،ص.261-259

ألماني (1810م1874-م) ،له عدَّة مؤلَّفات في الدراسات اليهوديَّة
يهودي
[[[ -أبراهام جايجر :مستشرق وحاخام
ّ
ّ
والقرآنيَّة؛ من أشهرها :ماذا أخذ مح َّمد من اليهوديَّة؟ (?Was hat Mohammed ausdemJudenthumeaufgenom�? 
 )menالذي شارك به في مسابقة في كلِّ َّية الفلسفة في بون سنة 1832م ،ث ّم ترجم إلى األلمان َّية ليكون أطروحة دكتوراه في
اليهودي أبراهام جايجر حول قصص
ماربورغ سنة 1834م( .انظر :هويدي ،أحمد محمود« :الر ّد على شبهات المستشرق
ّ
األنبياء في القرآن الكريم» ،مجلَّة كلِّيَّة اآلداب ،جامعة القاهرة ،المجلَّد  ،60العدد  ،4أكتوبر  ،2000ص.)124-123

[[[ -انظر :قائمة المراجع للكتاب ،ص.261-259

اإلسرائيلي-اإلشكال َّية ،السمات ،األهداف ،»-م.س ،ص.477
[[[ -البهنسي»،االستشراق
ّ

ّ
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وبالعربيَّة وباإلنكليزيَّة ،وهو ما برز بوضوح يف إرفاقه بنهاية كتابه خالصة له باللغة
اإلنكليزيَّة ،عىل الرغم من أنَّه مل يذكر سبب ذلك ،لك ْن من الواضح أنَّه تق َّمص دور
اليهودي» الذي يحاول إيصال فكرة «أ َّن القرآن مقتبَس من
والفكري
الديني
«الداعية
ّ
َّ
َّ
اليهوديَّة» إىل أكرب رشيحة ممكنة من الق ّراء؛ فالعربيَّة (لغة الكتاب) هي لغة إرسائيل
الرسم َّية ،ولك ّنها محدودة االستخدام واالنتشار والفهم ،يف حني أ َّن اإلنكليزيَّة (لغة
الخالصة) هي اللغة العامل َّية األوىل عىل مستوى االنتشار والفهم واالستخدام.

 -2منهج املؤ ِّلف ونقده
كان منهج «التأثري والتأث ُّر» هو األكرث استخدا ًما من جانب مؤلِّف الكتاب يف دراسته
ين ،شأنه يف ذلك شأن غالب َّية املسترشقني اليهود واإلرسائيليِّني
وتحليله
ّ
للنص القرآ ّ
جسد ظاهرة أو سمة «االمتداد والتكرار» التي
يف استخدامهم لهذا املنهج ،وهو ما َّ
يب
ت َِسم معظم الكتابات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية ،التي مثَّلت امتدا ًدا لالسترشاق الغر ّ
وتكرا ًرا ملناهجه وفرض ّياته العلم َّية نفسها حول القرآن الكريم والشؤون اإلسالم َّية
عا َّمة.
كام يأيت استخدام زاوي لهذا املنهج من جهة كونه األكرث شيو ًعا واستخدا ًما
وبخاصة اليهود منهم؛ ألنَّه األفضل يف تحقيق أيديولوج ّيتهم
لدى املسترشقني كافّة؛
َّ
ريا
االسترشاق َّية املتمثِّلة يف ر ِّد املا َّدة القرآن َّية إىل مصادر يهوديَّة ،األمر الذي دفع كث ً
كل الدراسات واملوسوعات التي كتبها
من نقَّاد األعامل االسترشاق َّية إىل اعتبار أ َّن َّ
املسترشقون تسري عىل هذا املنهج وال تعدوه[[[.
ميكن تقسيم استخدام زاوي لهذا املنهج يف كتابه إىل:
معنوي يتعلَّق بالظواهر واألفكار واملعتقدات :ومن أبرز أمثلته ما
أ -تأثري وتأثُّر
ّ
يل
ذكره يف مق ّدمة كتابه من أ َّن مح َّم ًدا اقتبس من العهد القديم والرتاث اإلرسائي ّ
نصيب األسد من أفكاره ،ووجد مصدر اقتباسه من الرشائع والقوانني التوراتيَّة التي
تأث َّر بها ج ًّدا ،مضيفًا أنَّه من املحتمل أن يكون ناسخو كتاب القرآن هم من اليهود
[[[ -مغلي ،مح َّمد بشير :مناهج البحث في اإلسال َّميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب ،الرياض ،مركز الملك
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالم َّية2002 ،م ،ص.101-97
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واملسيحيِّني الذين اعتنقوا اإلسالم ،والذين كان فكرهم مست َم ًّدا من التلمود والعهدين
القرآين بالعهد
ّ
القديم والجديد وفكر آباء الكنيسة[[[ .ورضب زاوي مثالً لهذا التأث ُّر

القديم بعناوين السور القرآن َّية التي أشار إىل أنَّها مأخوذة من أ َّول كلمة بالسورة تأث ُّ ًرا
مبنهج العهد القديم يف ذلك[[[.
لفظي :فقد ر َّد زاوي عد ًدا من األلفاظ القرآن َّية إىل ألفاظ عربيَّة،
ب -تأثري وتأثُّر
ّ
{سكينة} القرآنيَّة إىل
والسيَّام الوارد منها يف العهد القديم ،ومن أمثلة ذلك ر ّده لفظة َ

لفظة «שכינה»العربيَّة[[[.

يقوم منهج التأثري والتأث ُّر عىل محاولة تفريغ الظاهرة الفكريَّة من مضمونها؛
أي منطق
ً
محاول ر ّدها إىل عنارص خارج َّية يف بيئات ثقاف َّية أخرى ،من دون وضع ّ

سابق ملفهوم التأثري والتأث ُّر ،بل بإصدار هذا الحكم دامئًا ملج َّرد وجود اتِّصال بني

بيئتني أو ثقافتني ،وظهور تشابه بينهام ،مع أ َّن هذا التشابه قد يكون كاذبًا وقد يكون
حقيقيًّا ،وقد يكون لفظيًّا وقد يكون معنويًّا[[[.

يؤخذ عىل الذين يستخدمون هذا املنهج من املسترشقني -ومن ضمنهم زاوي-

ين)،
يئ (املكا ّ
أنَّهم ال يأخذون يف االعتبار أربعة عوامل مه َّمة؛ وهي :العامل الفضا ّ

الزمني ،وعامل األعاجم الذين اعتنقوا اإلسالم؛ إ ْذ
يف ،العامل
العامل
ّ
اللغوي والثقا ّ
ّ

الطبيعي أن تحدث عمليَّة التأثري والتأث ُّر ،غري أ َّن العوامل الثالثة األوىل تعمل
إنَّه من
ّ

لصالح التأثري من جانب اإلسالم يف غريه ،والعامل األخري وحده يطرح إمكان َّية تأث ُّر
اإلسالم بغريه[[[ .ويف هذا الصدد نستعني مبا أورده زاوي نفسه يف مق ّدمة كتابه من

اليهودي يف العرص
اعرتاف وإقرار بفضل اإلسالم والقرآن واللغة العرب َّية عىل الفكر
ّ
يل
ريا من علامء الدين
ّ
الوسيط؛ إىل درجة أ َّن كث ً
اليهودي الذين كتبوا التلمو َديْن الباب ّ
[[[ -שלוםזאוי:שם ،עמ .25
[[[ -שם ،עמ .44
[[[ -שם ،עמ .63

[[[ -حنفي ،حسن :التراث والتجديد-موقفنا من التراث القديم ،-القاهرة ،مكتبة األنجلو المصريَّة ،ال ت ،ص.78
[[[ -مغلي ،مناهج البحث في اإلسال َّميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب ،م.س ،ص.101-97
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اليهودي
واألورشليمي تأث َّروا باإلسالم ،كام أ َّن اإلسالم كان صاحب تأثري عىل الفكر
ّ
ّ
[[[
يف قرطبة وبابل (العراق) وفلسطني .
ويف هذا الصدد تجدر اإلشارة -أيضً ا -إىل أ َّن عمل َّية التأثري والتأث ُّر املتبادل هي
يف األساس عمل َّية حضاريَّة معقَّدة تحصل عىل مستويات ع َّدة :اللغة ،واملعنى،
تاريخي بني حضارتني وظهر تشابه بني ظاهرتني،
واليشء ،فلو كان هناك ات ِّصال
ّ
فإ َّن ذلك قد يكون يف اللغة ،ويف هذه الحالة ال يكون تأث ُّ ًرا ،بل استعارة ،فعادة ما
يحدث أن ت ُْس ِقط الحضارة الناشئة ألفاظها القدمية وتستعري ألفاظ الحضارة املجاورة

وتستخدمها للتعبري عن املضمون القديم[[[ .أ َّما إذا حدث تشابه يف املضمون بني
ريا وتأث ُّ ًرا من
ظاهرتني من حضارتني مختلفتني ،فإ َّن ذلك -أيضً ا -ال ميكن تسميته تأث ً
ٍ
تحديد ملعنى األثر؛ فإمكانيَّة التأث ُّر من الالحق بالسابق موجودة؛ أل َّن اليشء
دون
نفسه موجود ضم ًنا يف الظاهرة الالحقة[[[ .وبشكل عا ّم ،ال َّ
شك يف أ َّن التأثري والتأث ُّر
بني الحضارات والثقافات والجامعات هو ُس َّنة اجتامع َّية وتاريخ َّية ال ميكن إنكارها.
ين تحدي ًدا ،فإ َّن ظاهرة التأثري والتأث ُّر غري معتمدة
وفيام يتعلَّق باإلسالم
ّ
والنص القرآ ّ
ويحل محلّها الرؤية القرآنيَّة واإلسالميَّة حول الوحدة اإللهيَّة لألديان يف
ّ
باألساس،
الطبيعي أن تكون
عالقات اإلسالم باليهوديَّة والنرصان َّية وكتبهام املق َّدسة ،ومن
ّ
املتشابهات موجودة بني نصوص هذه األديان؛ طاملا أ َّن املصدر واحد[[[ ،وهو

ين ،وهو من املفاهيم «امل ُه َملة» يف
ما يتَّضح أكرث من خالل مفهوم «الهيمنة» القرآ ّ
قرآين مستم ّد من
ّ
الدراسات االسترشاقيَّة عن اإلسالم[[[ ،عىل الرغم من أنَّه مفهوم
َََْ َْ َْ َ
ال ّق ُم َص ّدِقًا ل َِما َب ْ َ
ك الْك َِت َ
اب ب ْ َ
اآليات  50-48من سورة املائدة :وأنزلا إِل
ي
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ
َ َُْ ً َ َْ َ ْ ُ
ََ ْ َ ْ َ
اءه ْم
احك ْم بَيْ َن ُه ْم ب ِ َما أن َزل الل ول تتبِع أهو
اب ومهي ِمنا عليهِ ف
يديهِ مِن الكِت ِ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ ّ ُ ّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ً َ ْ َ ً َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ
ل َعلك ْم
ِك جعلنا مِنكم ِشعة ومِنهاجا ولو شاء الل
عما جاءك مِن ال ِق ل ٍ
[[[ -שלוםזאוי:שם ،עמ .14

[[[ -حنفي ،التراث والتجديد-موقفنا من التراث القديم ،-م.س ،ص.80

[[[ -م.ن ،ص.81

[[[ -مغلي ،مناهج البحث في اإلسالم َّيات لدى المستشرقين وعلماء الغرب ،م.س ،ص.101-97

[[[ -حسن ،مح َّمد خليفة :تاريخ األديان -دراسة وصف َّية مقارنة ،-ال ط ،القاهرة ،دار الثقافة العرب َّية1996 ،م ،ص.253
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ُ
استَب ُقوا ْ َ
َ َ ُ ْ َ ْ
ال ْ َ
أُ َّم ًة َواح َِدةً َولَ ِ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ
ي ِ َ َّ َ ْ
ج ُعك ْم
ات إ ِ َل اللِ مر ِ
كن ِلبلوكم ِف ما آتاكم َ ف ِ
َ ً َ َ
ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ
َْ ُ َ
ُْ
ُ
الل َول تتب ِ ْع
ِيعا ف ُين ّب ِ ُئك ْم ب ِ َما كن ُت ْم فِيهِ ت َتل ِفون* َوأ ِن احكم بينهم بِما أنزل
ج
َ
َ
ْ
ْ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ََّ
َ ُ َ َ
ََْ َ ُ ْ َ ْ ُ
وك ع ْن َب ْع ِض ما أنزل الل إِلك فإِن تولوا فاعلم أنما
احذ ْره ْم أن يفتِن
أهواءهم و
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ ْ َّ
َ ُ َ
ُ ْ
يُر ُ
ِإَون كث ِ ً
الل أ ْن يُ ِص َ
يد َّ ُ
ريا م َِن انلَّ ِ
يب ُه ْم ب ِ َب ْع ِض ذنوب ِ ِهم
حك َم
اس لفاسِقون * أف
ِ
ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ً َ ْ ُ ُ َ
الاهِل ِيةِ يبغون ومن أحسن مِن اللِ حكما ل ِقو ٍم يوق ِنون.
اإلسالمي ،فإ َّن هذا املفهوم ال يعني فرض السيادة اإلسالم َّية-
وفق الفهم والتفسري
ّ

القرآن َّية عىل اليهوديَّة والنرصان َّية ،بل يعني الحفظ؛ أي اإلحاطة بالكتب السامويَّة
السابقة واالئتامن عليها ،مبعنى أ َّن القرآن الكريم مؤمتَن عىل الكتب السامويَّة السابقة
بديل عنها؛ إذ إنّه يحتوي الكتب الدينيَّة السابقة يف مفاهيمها ومعتقداتها
ً
له ،وليس
الصحيحة والسليمة واألصل َّية؛ رافضً ا وناسخًا للخاطئ منها[[[.

ين تجلِّ ًيا ملقدرة اإلسالم يف املزج
ويرى الباحث أ ّن يف مفهوم الهيمنة القرآ ّ
دامئًا بني مقدرته عىل متثُّل العنارص األجنبيَّة ،والعزوف يف الوقت نفسه عن اإلقرار
ولعل ذلك يعود إىل اعتامد القرآن الكريم منذ البداية
باألصول التي استُم ّدت منها[[[ّ .

قاعدة ثابتة يف عالقته بالديانتني السامويَّتني السابقتني له (اليهوديَّة ،النرصان َّية)؛ وهي
بكل ما جاء فيهام؛ وذلك
أنَّه عىل الرغم من اعرتافه بهام ،فإ َّن ذلك ال يعني القبول ِّ
بعد تع ُّرض مصادرهام األصليَّة لعمليَّات تحريف وتشويه خرجت بهاتني الديانتني
عن الخ ّ
اإلسالمي الشديد واملبارش لكثريٍ
اإللهي الصحيح ،وتجلَّ ذلك يف النقد
ط
ّ
ّ
ّ
من مفردات هاتني الديانتني عىل شكلها
الحايل[[[.

ويف ضوء ما سبق ،مل يكن غري ًبا أن تربز مشرتكات أو متشابهات ع َّدة بني اإلسالم
والديانتني التوحيديّتني السابقتني له ،والتي ال تعني تأث ُّ ًرا إسالميًّا بهام ،بقدر ما هي
تعبري عن عالقة اإلسالم بالنرصانيَّة واليهوديَّة ،مع القول بوحدة املصدر املشرتك
بني الديانات الثالث[[[ .وهذا ما أق َّر به زاوي نفسه يف متهيد الكتاب؛ إ ْذ أكَّد عىل أ َّن
[[[ -حسن ،تاريخ األديان -دراسة وصفيَّة مقارنة ،-م.س ،ص.256

الغربي ،ط ،6بيروت ،دار الفكر1973 ،م ،ص.596
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار
[[[ -البهي ،مح َّمد :الفكر
ّ
ّ

[[[ -حسن ،تاريخ األديان -دراسة وصف َّية مقارنة ،-م.س ،ص.125-112

[[[ -حسن ،تاريخ األديان -دراسة وصف َّية مقارنة ،-م.س ،ص.266-238
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«األسس الروح َّية واألخالق َّية السائدة يف العهد القديم مشرتكة بني اليهوديَّة والنرصان َّية
واإلسالم»[[[.

ثانيا :فرض ّيات الكتاب حول القرآن الكريم ونقدها:
ً
جمع الكتاب بني خاص َّيتني م َّيزتا الكتابات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية حول القرآن
الكريم؛ وهام:
 -1الخاص َّية األوىل:االمتداد والتكرار[[[ :مبعنى أ َّن الفرضيّات الواردة يف الكتاب

حول القرآن الكريم كانت امتدا ًدا وتكرا ًرا للفرض َّيات االسترشاق َّية الغرب َّية نفسها حول
مصدر القرآن الكريم ،مبحوريّة ر ِّد القرآن إىل مصادر يهوديَّة.

السيايس[[[ :حيث هدفت معظم الكتابات
 -2الخاص َّية الثانية :غلبة الطابع
ّ
االسترشاقيَّة اإلرسائيليَّة حول القرآن الكريم إىل خدمة إرسائيل؛ بوصفه كيانًا سياسيًّا،
وتربير وجوده يف املنطقة ،وهو ما برز يف الكتاب من خالل تأكيد مؤلِّفه يف مق ّدمته
عىل أنَّه سيسعى لدعم الحوار بني املسلمني واليهود ،وبني العرب ودولة إرسائيل،
من خالل إعادة تفسري القرآن ،وإصالح املناهج والنظريَّات اإلسالم َّية؛ بشكل يُثبِت
حق اليهود ،ويربز دعوة مح َّمد الحقيقيَّة يف صورتها العامليَّة وأساسها التورايتّ؛ ما قد
َّ
يؤ ِّدي إىل إنهاء الحروب الدين َّية ،بعد أن تتحقَّق نب َّوة أنبياء العهد القديم[[[.
وبشكل عا ّم ،فقد انحرصت فرض َّيات هذا الكتاب حول القرآن الكريم يف ر ِّده
القرآ َن إىل مصادر يهوديَّة ،وذلك عىل مستويَ ْي أساس َّي ْي؛ هام:
أ .قصص القرآن.
ب .لغة القرآن.
وهو ما ميكن عرض أمثلة له ونقدها ،عىل النحو اآليت:
[[[ -שלוםזאוי:שם:עמ.9

اإلسرائيلي -اإلشكاليَّة ،السمات واألهداف ،»-م.س ،ص.471
[[[ -البهنسي« ،االستشراق
ّ

[[[ -م.ن ،ص.472

[[[ -שלוםזאוי:שם ،עמ48-47.
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أ -قصص القرآن
ي آدم،
ر َّد زاوي العديد من قصص القرآن إىل مصادر يهوديَّة؛ ومنهاَّ َ :
قصة َولَ َد ْ
َ
َ
َ
من أ ْ
ْ
ج ِل ذل ِك ك َتبْ َنا
وذلك يف إطار تعليقه عىل اآليات 72-32من سورة املائدة:
ََ
ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ
ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ْ َ َ
ع بَ
غ
ب
ا
س
ف
ن
ل
ت
ق
ن
م
ه
ن
أ
يل
ائ
س
إ
ن
ي نف ٍس أ ْو ف َسا ٍد ِف الر ِض فكأنما قتل...؛
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قصة قتل «قايني لهابيل» التورات َّية مع بعض التغيريات امللحوظة ،والتي
إ ْذ يرى أنَّها َّ
القصة التورات َّية الواردة يف
استنبط منها حكم تحريم سفك الدماء[[[ ،وبهذا يقصد
َّ
سفر التكوين:16-3 /4 ،
« ַו י ְ ִה י ִ ,מ ֵּק ץ י ָ ִמ י ם ; ַו ּי ָ ֵב א ַק י ִ ן ִמ ְּפ ִר י ָה ֲא דָ ָמ ה ִ ,מ נְ ָח ה  � - -ל
ׁש ע י ְה וָהֶ ,א ל�-ה
ַיה הָו ה .ד ְו ֶה ֶב ל ֵה ִב יא גַם-הּוא ִמ ּבְכ ֹרֹותצ ֹאנֹוּ,ו ֵמ ֶח ְל ֵב ֶה ן; ַו ּי ִ ַ
ׁש עָה; ַו ּי ִ ַח ר ְל ַק י ִן ְמ א ֹדַ ,ו ּי ִּפְלּו ָּפ נָ
ֶבֶל ְו ֶא לִ -מ נְ ָח תֹו.ה ְו ֶא לַ -ק י ִן ְו ֶא לִ -מ נְ ָח תֹוֹ ,לא ָ
ּשׂדֶ הַ ,וּי ָ ָקם ַקי ִן ֶאלֶ -הבֶלאָ
ויו ...חוַּי ֹא ֶמר ַקי ִןֶ ,אלֶ -הבֶלָאחִיו; ַויְהִי ִּבהְיֹותָ ם ַּב ָ
חִיו ַוּיַה ְַרגֵהּו.»...
ني ِم ْن ِث َا ِر األَ ْر ِ
بَ 4 ،وقَ َّد َم
ح َدثَ بَ ْع َد ُم ُرو ِر أَيَّ ٍام أَ ْن قَ َّد َم قَا ِي ُ
«َ 3و َ
ض قُ ْربَانًا لِل َّر ِّ
ض َع ْن ُه5 .
ب قُ ْربَا َن َهاب َ
َهاب ُ
َي ِة أَبْكَا ِر َغ َن ِم ِه َوأَ ْس َم ِن َها .فَتَ َقبَّ َل ال َّر ُّ
ِيل أَيْضً ا ِم ْن خ ْ َ
ِيل َو َر ِ َ
ض َع ْن ُه .فَا ْغتَا َ
ج ُه ُه كَ َم ًدا8...
ني َولَ ْم يَ ْر َ
ظ قَا ِي ُ
لَ ِك َّن ُه لَ ْم يَتَ َقبَّ ْل قُ ْربَا َن قَا ِي َ
ج َّه َم َو ْ
ني ِج ًّدا َوتَ َ
ج َم
ني يَتَظَا َه ُر بِالْ ُو ِّد ألَ ِخي ِه َهاب َ
ح َدثَ إِ ْذ كَانَا َم ًعا ِ
حقْلِ أَ َّن قَا ِي َ
َو َعا َد قَا ِي ُ
ني َه َ
ف الْ َ
ِيلَ .و َ
ِيل َوقَتَلَ ُه.»...
َع َل أَ ِخي ِه َهاب َ
ح ُ
القصة القرآنيَّة فيها تغيريات وصفها
ظ يف تعليق زاوي أنَّه أق َّر بأ َّن
َّ
وأ َّو ُل ما يُل َ
القصتَ ْي
القصة التوراتيَّة؛ ما يعني أ َّن مث ّة اختالفات حقيقيَّة بني
بـ«امللحوظة» عن
َّ
َّ
التوراتيَّة والقرآنيَّة ،كام يُلح ُ
ي
ظ كذلك أ َّن اآليات التي علَّق عليها مل تَرِد بها َّ
قصة َولَ َد ْ
آدم يف القرآن ،بل وردت يف اآليات  27حتى  32من السور ِة ِ
نفسها.
القصة ،ميكن القول :إ َّن الخطوط العا َّمة
وللر ِّد عىل ما أورده زاوي حول هذه
َّ
القصة،
ي آدم القرآن َّية متشابهة -بشكلٍ عا ّم -مع ما ور َد يف التوراة حول هذه
َّ
َّ
لقصة َولَ َد ْ
القصة التورات َّية س َّمـتْهام باسم «קײןוהבל» (قايني وهابيل) ،وأوضحت أ َّن
غري أ َّن
َّ
[[[ -שלוםזאוי:שם ،עמ .82
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قصة الغراب املوجودة يف القرآن الكريم بثنايا هذه
قايني هو الذي قتل هابيل ،كام إ َّن َّ
َْ
ُ
ُ َُ ََْ
َََ َ ّ َ ً َْ َ ُ
ِييه كيف
القصة ،الواردة يف السورة نفسها :فبعث
الل غرابا يبحث ِف األر ِض ُل ِ
َ
ُ َّ َ ْ َ َ
ْ
َ
َ
َ
َ َ َ َ ََْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ
ون مِثْل َهـذا ال ُغ َراب فأ َوار َي َس ْوءةَ
ي َوارِي سوءة أخِيهِ قال يا ويلتا أعجزت أن أك
ِ
ِ
أَ ِخ فَأَ ْ
ص َب َح م َِن انلَّادِ ِمنيَ  [[[اختفَت من التوراة وال وجود لها.
وترب ُز االختالفاتُ -أيضً ا -يف أ َّن شخص َّية هابيل يف التوراة غائبة؛ إلَّ يف الجانب
السلبي ،بينام نرى أ َّن هابيل يف القرآن الكريم شخص َّية عاقلة ومؤمنة أيضً ا؛ ألنَّه قال
ّ
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ
َ
نويت قتيل فلن أنوي قتلك :لئِن بسطت إِل يدك لِ قتل ِن ما أنا بِباس ٍِط
لقابيل :إ ْن
َ
َ َ َََُْ َ ّ َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
يَد َ
ِي إِلْك لقتلك إ ِ ِن أخاف اللّ رب العال ِمني ،[[[وهذا يعني أ َّن هابيل كان تقيًّا،
حا يف التوراة[[[.
وقابيل مل يكن كذلك ،وهو ما مل يك ْن واض ً
ب -لغة القرآن

َ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ َ
ك ه ِ أن
علَّق زاوي عىل اآلية  248من سورة البقرة :وقال لهم نبِيهم إِن آية مل ِ
َ ْ َ ُ ُ َّ ُ ُ
َ َ ٌ ّ َّ ّ ُ ْ
«سكينة» اقتبسها
يأتِيكم اتلابوت فِيهِ سكِينة ِمن رب ِكم ،...بالقول :إ َّن لفظة َ
بقصة عودة التابوت من
مح َّمد من اليهود الذين سمعها منهم ،وأ َّن هذه اللفظة مرتبطة َّ
أرض فلسطني زمن صموئيل (أحد أنبياء بني إرسائيل)[[[.
«سكينة» إىل لفظة «שכינה» العربيَّة التي
ويتَّضح من تعليق زاوي أنَّه ير ُّد لفظة َ
الروحي البحت[[[؛ نظ ًرا إىل وجود تشابه كبري يف مب َنى
تعني حضور الله باملعنى
ّ

اللفظة بني العربيَّة والعرب َّية ،ولك ّن معناها يف العرب َّية هو السكون والهدوء والطأمنينة،
وهي من األلفاظ التي صيغت بصياغة دين َّية بعد ظهور اإلسالم ،أ َّما يف العربيَّة فقد
جاءت مبعنى الروح القدس أو الوحي
اإللهي[[[ ،وهو ما يدلِّل بوضوح عىل وجود
ّ
[[[ -سورة المائدة ،اآلية .31
[[[ -سورة المائدة ،اآلية.28

[[[ -الباش ،حسن :القرآن والتوراة أين يتَّفقان وأين يفترقان؟ ،دمشق ،دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ،ال ت ،ج،1
ص.95

[[[ -שלוםזאוי:שם ،עמ .63

;[5]- Arthur Jeffery; The Foreign Vocabulary Of The Qur’an; Oriental Institute;Baroda; 1938
pp174.
[6]- Ibid; p 170.
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فارقٍ كبريٍ يف املعنى عىل الرغم من وجود تشابه يف اللفظ الذي –عىل األرجح -من
املمكن أن يكون عائ ًدا إىل ظاهرة اإلبدال الشائعة بني السام َّيات ،والس َّيام بني ما
الص ِفرييَّة ،ومنها الشني والسني[[[؛ بشكل دفع بعض املسترشقني
يُع َرف بالحروف َّ
إىل اعتبار أن «سكينة» مأخوذة من «שכינה» لتشابه املبنى عىل الرغم من اختالف
املعنى.
اللغوي للَّفظة ،تاريخ ًّيا ولغويًّا ،يتَّضح أنَّها
يُضاف إىل ما سبق أنّه بتت ُّبع الجذر
ّ
يب
لفظة عربيَّة األصل ،وهي تُنسب إىل ألفاظ اللغة العربيَّة الشامليَّة ،وجذرها العر ّ
هو «س .ك .ن»[[[ ،وربَّا بعض اللغات الساميَّة األخرى قد أخ َذت ْها منها وط َّو َرتْها ،أو

أبدلت بعض حروفها ،مثلام حدث مع العربيَّة؛ وهو ما يعني أنَّها لفظة عرب َّية أصيلة
موجودة يف القرآن الكريم.
ْ َ َ َْ َ َ ُ
كمْ
كام أشار زاوي يف تعليقه عىل اآلية  93من سورة البقرةِ :إَوذ أخذنا مِيثاق
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُّ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ
شبوا
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناك ْم بِقو ٍة واسمعوا قالوا س ِمعنا وعصينا وأ ِ
ُْ ْ
ُُ ُ ْ َْ
ُ ْ
َ ُ ُ
ُ
ك ْم إن ُك ُ
نت ْم ُّم ْؤ ِمن َ
ِني إىل
جل بِكف ِره ِْم قل بِئ َس َما يَأ ُم ُرك ْم بِهِ إِيمان
ِف قلوب ِ ِهم العِ
ِ
يت «נעשהונשמע» (نسمع ونفعل) الوارد يف ِسفر
أ َّن القرآن يغيِّ من القسم التورا ّ
الخروج  8 /19و ،[[[3 /24إىل التعبري «سمعنا وعصينا».
يب
ومن الواضح أ َّن زاوي يف تعليقه عىل هذه اآلية يحاول مقارنة الفعل العر ّ
العربي»עשה» (مبعنى :فعل) الذي يوجد تقارب بينهام من الناحية
«عىص» بالفعل
ّ
الصوت َّية يف النطق ،ولك ّنه من ناحية اللغة واملعنى ال توجد عالقة بني «עשה»
العربيَّة و»عىص» العربيَّة ،عىل الرغم من وجود تقارب صويتّ بينهام .وهذا ما أشار
إليه جزنيوس[[[ يف معجمه الشهري حول اللغات الساميَّة؛ إذ قارن بني «עשה» العربيَّة
[[[ -كمال ،يحيى :اإلبدال في ضوء اللغات الساميَّة-دراسة مقارنة ،-ال ط ،بيروت ،ال ن1980 ،م ،ص.214

[[[ -صفية ،وحيد أحمد :األلفاظ القرآنيَّة التي قيل بأعجميّتها-دراسة مقارنة في ضوء اللغات الساميَّة ،-رسالة دكتوراه
(غير منشورة) ،جامعة عين شمس ،كلِّيَّة اآلداب ،2002 ،ص.108-107

[[[ -שלוםזאוי:שם ،עמ .58

ألماني ،درس منذ
[[[1786-1842( Heinrich Friedrich Wilhelm Gesenius -م) :مستشرق
ّ
العام  1803الفلسفة والالهوت في جامعة هيلمستيدت ،وعمل محاض ًرا في عدَّة جامعات ألمان َّية
والمتخصصين له الفضل في
في جوتنجين وإكستروردينريوس وهال .ويُ ْر جِع كثي ٌر من الباحثين
ِّ
إخراج فقه اللغات السام َّية من عوائق التح ُّيز الدين َّية والالهوت َّية ،وابتكار علم اللغات السام َّية المقارنة.

ّ
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و»عىس أو عثى» العرب َّية؛ مبعنى أشعر؛ نظ ًرا إىل وجود ِ
صالت بني هذه األلفاظ ،يف
أي ِ
صلة بني هذين
حني مل يقارن بني« עשה»العربيَّة و»عىص» العرب َّية؛ لعدم وجود ّ
صويت[[[.
ّ
اللفظني ،سوى مج َّرد تقارب

ثالثًا :اخلامتة
من خالل هذا العرض السابق أله ّم محتويات الكتاب ومنهج َّيته ،ونقد مناذج
مختارة لِام طرحه من شبهات حول اآليات القرآنيَّة ،مضافًا إىل عرض السرية الذاتيَّة
ملؤلِّفه ،ميكن الخروج بعدد من النتائج والخالصات ،وذلك عىل النحو اآليت:
يل حول دراسة القرآن
الكتاب املفهوم والنهج
 -1يعكس
ُ
االسترشاقي اإلرسائي ّ
ّ
يل
الكريم ونقده ،كام يعكس جان ًبا مهمًّ من موضوعات االسترشاق اإلرسائي ّ
واهتامماته ِ
وسامته التي متيِّزه عن مراحل استرشاقيَّة يهوديَّة أخرى ،أو حتَّى عن
مدارس استرشاق َّية غرب َّية.

 -2يُع ُّد الكتاب من الدراسات االسترشاق َّية اإلرسائيل َّية النادرة التي تُق ِّدم ترجمة
ملعاين القرآن الكريم للعربيَّة ،عىل الرغم من عدم تحديد إذا كان مؤلِّفه هو صاحبها
استرشاقي
أو أنَّه اقتبسها من ترجامت عربيَّة أخرى ،مضافًا إىل أنَّه يق ِّدم نق ًدا من منظور
ّ
ينصب عىل ر ِّدها إىل مصادر دين َّية يهوديَّة قدمية ومتأخِّرة.
يل لهذه اآليات
ُّ
إرسائي ّ

 -3ينقسم الكتاب من حيث طريقة عرضه لألفكار واملوضوعات إىل جزأين
أساس ّيني:
نظري ،يَعرِض آراء مؤلِّفه حول ر ِّد القرآن الكريم إىل مصادر يهوديَّة.
األ َّول:
ّ

تطبيقي ،يشمل ترجمة لعدد من سور القرآن الكريم والتعليق عليها
والثاين:
ّ
ٍ
شبهات يهوديَّة حولها تتعلَّق بلفظ القرآن
بغرض ر ِّدها إىل مصادر يهوديَّة ،وإثبات
وقصصه وعقائده ورشائعه.
 -4انتامء مؤلِّف الكتاب الحاخام واملسترشق شالوم زاوي إىل فئة املسترشقني
اإلرسائيليِّني من اليهود الذين هاجروا من البلدان العرب َّية (الجزائر) إىل إرسائيل،

(انظر.)en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gesenius :

[1]- Wilhelm Gesenius;A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament; Clarendon
Press, Oxford; first edition 1906; pp 829- 832.
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والذين يحظون مبعرفة كبرية بالعرب وشؤونهم ،وهي فئة غلب عليها طابع الجدل
يهودي
ديني
الديني
ّ
ّ
اليهودي املضا ّد لإلسالم يف كتابتها؛ نظ ًرا إىل أنَّها تشبَّ َعت بفكر ّ
ّ
متط ِّرف يزعم أ َّن اإلسالم ُيثِّل خط ًرا عىل اليهود واليهوديَّة.

 -5استخدام مؤلِّف الكتاب ملنهج التأثري والتأث ُّر يف ر ِّد القرآن الكريم إىل مصادر
يهوديَّة ،بشكل مك َّرر وال خصوص َّية فيه؛ نظ ًرا إىل أنَّه املنهج الذي يساعده عىل
أساسا يف عنوان الكتاب والقائلة بوجود «مصادر
تحقيق فرضيّته العلميَّة املتمثِّلة
ً
صا علميًّا أو حتّى أكادمييًّا
يهوديَّة بالقرآن» ،مضافًا إىل أ َّن املؤلِّف مل يكن
متخص ً
ِّ
يف موضوع الدراسات القرآن َّية ،وكانت منطلقاته يف عرض أفكار الكتاب منطلقات
ين،
أيديولوج َّية استرشاق َّية يهوديَّة بحتة ،تهدف إىل التشكيك يف أصالة
ِّ
النص القرآ ّ
ور ِّده إىل مصادر يهوديَّة.
 -6إ َّن إقرار مؤلِّف الكتاب بوجود مشرتَكات ُروحيَّة وأخالقيَّة بني الكتب املق َّدسة
النص
حة منهج التأثري والتأث ُّر يف تناول
ّ
يف اإلسالم واليهوديَّة والنرصان َّية ،يدحض ص َّ
حة الرؤية القرآن َّية عن وحدة األديان السامويَّة الثالثة التي يوضّ حها
ين ،ويؤكِّد ص َّ
القرآ ّ
ين؛ من»حفظ الكتب السامويَّة السابقة لها»؛ أي اإلحاطة بها
مفهوم الهيمنة القرآ ّ
واالئتامن عليها ،والتأكيد عىل الصحيح منها ،والرفض والنسخ للخاطئ واملنحرف
منها من أفكار وعقائد».
خاص َّية «االمتداد والتكرار» التي م َّي َزت الكتابات
 -7برزت من خالل الكتاب
ّ
االسترشاقيَّة اإلرسائيليَّة؛ إ ْذ ك َّرر الفرضيّات االسترشاقيَّة الغربيَّة نفسها حول مصدر
خاصيَّة غلبة
القرآن الكريم ،ومتحو َرت حول ر ِّد القرآن إىل مصادر يهوديَّة ،وكذلك
ّ
السيايس؛ إِ ْذ حاول من خالل كتابه تطويع األفكار والفرض ّيات الفكريَّة به
الطابع
ّ
لصالح خدمة أغراض وأهداف سياس َّية إرسائيل َّية بحتة ،تهدف إلثبات ما سمَّ ه»حقوق
اليهود الدينيَّة والتاريخيَّة».
 -8إ َّن ما طرحه مؤلِّف الكتاب حول ر ِّد قصص القرآن ولفظه إىل مصادر يهوديَّة،
ين
يعتمد عىل فرض َّيات علم َّية غري موثوقة ،وعىل تشابهات سطح َّية بني
ِّ
النص القرآ ّ
ين بخصوص َّيته
ونصوص دين َّية يهوديَّة أخرى ،عىل الرغم من احتفاظ
ِّ
النص القرآ ّ
واختالف مضامينه؛ سواء عىل مستوى الغرض ،أو حتَّى السياق.

ّ
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