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Abstract : 
The idea of this research is based  on a deep  and critical study for the chapter which is written by Will Durant 

in his book" The Story of Civilization", precisely the chapter titled "the form of Quran". Hawing this chapter revealed 
the researcher find that Wall Durant mentions a lot about the subject mother, yet he is not impartial. Most of his 
writings are characterized by being immature and less verified. In many instances, he provides criticism without 
any evidence or proof. The researcher concludes that will Durant, despite being fair in some instances, is generally 
not objective and baised in terms of his handling of the chapter "The form of the Quran". 
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 الملخص

احث في وتحديدا في موضوع شكل القرآن. نظر الب ؛تقوم فكرة البحث على دراسة معمقة للفصل الذي كتبه ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة
ير من زت كتابته بالتسرع وعدم التحقيق، بل كان في كثهذا الفصل فوجد أن ول ديورانت كتب كثيرا وابتعد عن اإلنصاف في أكثر ما كتب، وقد تمي

ن أنصف بعض الشيء إال أنه لم يكن منص ا وال فاألحيان يسوق الكالم نقدا بال دليل وال برهان. وخلص الباحث في هذا البحث إلى أن ول ديورانت وا 
 حياديا في أغلب ما كتب في موضوع شكل القرآن.

.نآن، ديورانت، قصة الحضارة، شكل القر آالقر  الكلمات المفتاحية:

 قدمة: م
الصراط المستقيم، والصالة  إلىالحمد هلل رب العالمين، الهادي 

والسالم األتمان األكمالن على سيدنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن 
 وااله، وبعد:

العظيم منذ نزوله أخالط متنوعة من البشر: منهم  القرآنفقد تلقف هذا 
ل، متدبر المتأمالمؤمن ومنهم الكافر، ومنهم العالم ومنهم الجاهل، منهم ال
 فيه أغالط القرآنومنهم من يحاول االصطياد في الماء العكر يزعم أن 

 كثيرة تستدعي إعادة النظر فيه من جهة إسناده إلى اهلل تعالى.
ذا كان متقبال  من يشكك فيه  القرآنأعداء هذا من على نحو ما أن نجد وا 
ر المقبول من غيلى اهلل تعالى أو من حيث مضمونه، فإنه إمن حيث نسبته 

د فيما عون الحياأن يكون هذا الحال من أناس يوصفون بالعلم والمعرفة ويد  
وهكذا كان من صاحب الكتاب الضخم )قصة الحضارة( الذي نال  يكتبون.

شهرة كبيرة في بالد العالم لما احتواه من معلومات عن حضارة اإلنسان في 
يقة بدأ يكتب بطر  اإلسالملى حضارة إوصل لما  صاحبه إال أن هذا الكون،
ه د كالمويسر  ،القرآنإذ صار يذكر األغلوطات عن اإلسالم و  ؛غير سوية

 ن أكشف اللثام عن تلك القضاياألذلك أحببت  سردا بال روية وال برهان.
التي عرض لها في ذلك الجزء من الفصل الذي خصصه عن الدين، بحيث 

دئا اهلل تعالى أن يكون هاي أسأل أعرض كالمه ثم أقفي عليه بالنقد، الذ
 هادفا وباهلل التوفيق.

 على النحو اآلتي: مبحثينلى إمت هذا البحث وقد قس
 :وفيه مطلبان ،ترجمة ول ديورانت ونبذة عن حياة زوجه ول:المبحث ال 

 .نبذة عن حياة ول ديورانت المطلب الول:
 .: نبذه عن حياه زوجهالمطلب الثاني

 الفصل المتعلق بشكلهذا : ما ذكره ول ديورانت في نيالمبحث الثا
 .ونقده القرآن

تكمن أهمية البحث في أنه يعرض الدعاءات صاحب  أهمية البحث:
ذلك الكتاب الذي ال ُيتوقع أن - الكريم القرآنكتاب قصة الحضارة عن 

، ويناقش تلك القضايا بموضوعية وهدوء. -القرآنيكون فيه كالم عن 
لق لى تلك الكتب الكبيرة غير المتخصصة في ما يتعإويلفت البحث النظر 

عدم لى ارتياد تلك الكتب و إبالدين وما فيها، ويحفز البحث طالب العلم 
 التهيب منها.

المنهج و  االستقرائيتقوم منهجية البحث على المنهج  :منهجية البحث
التي  كارواألفجمعت فيه تلك القضايا  الستقرائي حيثالنقدي، المنهج ا

إياها، حيث  افي كتابه مستقرئ الكريم القرآنعن  (ول ديورانت)تحدث بها 
ب ، ثم قسمتها بحسلم أترك قضية تتعلق بعنوان البحث إال ذكرتها

 ،ما فيها انالمضامين. ويقوم المنهج النقدي على دراسة هذه القضايا، وبي
ظهار ما فيها من عيوب.  وا 

 بحاث في مناقشة الشبهات التيأ: كتبت عدة كتب و الدراسات السابقة
ول )علم بحثا وال كتابا ناقش ما ذكره أالكريم، لكني ال  القرآنلقيت على أ

 دما كتبه الفاضل الدكتور محمد محم غير( ديورانت على الخصوص
ي التهذه الدراسة  أن إال، حسين في كتابه حصوننا مهددة من داخلها

اب وما جاء في الكت  ،ذكرها هي دراسة نقدية لمضمون الكتاب بشكل عام
 حول نبي اهلل عيسى عليه السالم وسيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم

 وما بعدها(. 160م، مكتبة ابن تيمية، ص8002، سنة 1ط )حسين،
ن يجعل هذا البحث في ميزان حسناتي يوم ال ينفع مال وال واهلل أسأل أ

 .بنون
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 المبحث الول: ترجمة ول ديورانت صاحب الكتاب
 ديورانت لترجمة و المطلب الول:

(http://www.willdurant.com/home.html ،1/1/8012)م 
ديورانت. ولد في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني هو ويليام جيمس 

للميالد في مدينة نورث آدمز بوالية ماساشوستس في  1221من عام 
الواليات المتحدة، وتوفي في السابع من نوفمبر تشرين الثاني من عام 

م في مدينة لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا، ودفن في مقبرة ويستوود 1821
 فيليج.

البتدائي واإلعدادي في المدارس الكاثوليكية في نورث تلقى تعليمه ا
آدمز وفي مدينة كيرني بوالية نيوجيرزي. وكان من شدة تدينه وورعه ال 

م بأكاديمية 1800يشك أحد أنه سيصبح راهباً في يوم من األيام. التحق عام 
القديس بطرس التي ينتمي كل أساتذتها إلى أخوية رهبانية كاثوليكية تعرف 

ية الجزويت )أي اليسوعيين(. وحين أنهى ويليام دراسته في األكاديمية بجمع
م، حثه األب ماكالفلين، وهو أحد أساتذته، على الدخول في 1801عام 

أعمال بعض م 1802الجمعية، غير أن ديورانت كان قد اكتشف عام 
الفالسفة "الملحدين" في المكتبة العامة في مدينة جيرزي، وهم داروين، 

ي، وسبنسر، وهيغل. وتزعزعت عقيدته الدينية بعد أن درس علوم وهيكسل
األحياء. وأدرك حين بلغ ربيعه الثامن عشر أنه لن يكون بوسعه أن يكرس 

 نفسه للرهبنة كما كانت تؤمل أمه. 
إذ عو ض ديورانت ما نقص من عقيدته الدينية  ؛كانت النتيجة مدهشة

بعقيدة جديدة هي االشتراكية. واتفق أن كان لديورانت زميل في الدراسة 
يشاطره األفكار والتوجهات. وكان أهل هذا الزميل يؤملون منه، كما هي 
حال ديورانت، أن يدخل في الرهبنة ويكرس حياته لخدمة الكنيسة. واستهوت 

 رة هي الدخول في الرهبنة ال لتلبية رغبة ذويهم، بل للعملاالثنين فكرة مثي
 معًا على تحويل الكنيسة الكاثوليكية إلى االشتراكية.

 ،م مدرسًا للغات الالتينية1801عمل ديورانت في خريف عام 
ة ساوث نوالفرنسية، واإلنجليزية، والهندسة، في كلية سيتون هول في مدي

م، التحق هو ورفيقه في المؤامرة 1808م وفي عا أورانج بوالية نيوجيرزي.
بالمعهد الديني التابع للكلية بهدف دمج أفكار كارل ماركس بأفكار توماس 

 اإلكويني.
كان في الكلية مكتبة جيدة كلف ديورانت أن يكون أمينًا لها. وهناك، 

ديان )مترجم في: الموسوعة الميسرة في األ وقعت عيناه على كتاب سبينوزا
وعنوانه  (126ص، 8هـ، ج1480، سنة 4لمعاصرة، طذاهب اوالم
(Ethics Geometrically Demonstrated )الهندسي  المنهج

لألخالق. وكان الكتاب، بأسلوبه الرياضي ومحتواه الهرطقي، فتحًا جديدًا 
من األفكار واإللهام بالنسبة لديورانت. وكان لسبينوزا وكتابه األخالق أكبر 

. لدرجة أنه كان يحفظ الكتاب عن ظهر قلب هوأفكار األثر في حياة ديورانت 
وأدرك ديورانت بعد ذلك سخف المؤامرة التي حاكها مع زميله لتحويل 

 الكنيسة الكاثوليكية إلى المذهب االشتراكي.

م، ترك ديورانت المعهد الديني مهاجراً إلى نيويورك 1811وفي عام 
أدت كل ما يملك. و وليس بحوزته سوى أربعة كتب وأربعين دوالرًا هي 

تلك الهجرة إلى قطيعة بينه وبين أبويه دامت سنوات. وكان انتقال ديورانت 
إلى نيويورك قفزة من الحياة الهادئة المنتظمة في المعهد الالهوتي إلى 
بؤرة الحلقات األكثر تطرفًا وفوضوية في مانهاتن. وهناك، حاول إقناع 

سكندر بيركمان )وه ما من أنصار ودعاة مذهبي كل من إيما غولدمان وا 
ل إلى االشتراكية، ولكنه لم يفلح في ذلك. وفي  العدمية والفوضوية( بالتحو 

ير في مدرسة فر  -كما يقول هو- ام عمل ديورانت مدرسًا وتلميذاً ذلك الع
الحديثة. وهي تجربة في التعليم على مذهب حرية اإلرادة مع أدنى تدخل 

 من الدولة )ليبريتيريانزم(. 
التحق ببرنامج الدكتوراه في الفلسفة في جامعة كولومبيا على ثم 

حساب آلدن فريمان. ودرس علم األحياء على يد مورغان وماكريغور، 
وعلم النفس على يد وودورث ويوفينبيرغر، والفلسفة على يد الفيلسوف 
الشهير جون ديوي. وبعد ذلك بوقت قصير، رزق ديورانت ببنت سم اها 

ومها سببًا في تغيير كثير من مفاهيمه الفلسفية. إذ أخذ "إيثيل" وكان قد
يتحول شيئًا فشيئًا عن إلحاده الذي اكتسبه في شبابه واستقر على نظرة 
حيوية إلى العالم. وكانت والدة ابنته سببًا أيضًا في انتهاء القطيعة بينه 

 وبين أمه.
ق لوفي تلك السنوات من العيش المتواضع، والشغف بالدراسة، لم ي

ديورانت بااًل لدراسة التاريخ الذي كان في نظره سجاًل كئيبًا من القتل 
والسياسة. ولكنه قرأ كتاب "المدخل إلى تاريخ الحضارة" للمؤرخ )بكل(، 
على اعتبار أن الكتاب محاولة فلسفية لفهم ماضي اإلنسان. تأثر ديورانت 

المقدمة  تابةكثيرًا حين علم أن )بكل( توفي في دمشق بعد أن فرغ من ك
فقط من مشروع لكتابة تاريخ الحضارة من بدايتها وحتى القرن التاسع 
عشر. وعقد ديورانت عزمه على إتمام تلك المهمة، وبدأ بجمع المصادر 

 والمراجع لذلك المشروع.
، ألف ديورانت أول كتاب له، وهو الرسالة التي قدمها م1811وفي عام 

لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة، بعنوان الفلسفة والمشكلة االجتماعية. 
وعزى  ،وناقش ديورانت في رسالته قضية القطيعة بين الفلسفة والمجتمع

سبب ذلك إلى تجنب الفلسفة البحث في المشكالت الحقيقية للمجتمع، 
ورأى ديورانت أن تعالج تلك المشكالت من منظور فلسفي، واقترح أن 
تكون دراسة الفلسفة متطلباً ضرورياً ضمن مؤهالت من يتبوأ وظيفة عامة. 

من ن ولكنه لم يتمك ،حصل ديورانت على شهادة الدكتوراه في ذلك العام
، في غضون ذلكالتدريس في الجامعة بسبب اندالع الحرب العالمية.  

ن م المحاضرات في قاعة كانت تستخدم بدأ ديورانت بإلقاء سلسلة من
قبل كنيسة مشيخية تسمى )محفل العمل( في مدينة نيويورك. وكانت تلك 
المحاضرات تدور حول الفلسفة، واآلداب، والعلوم، والموسيقى، والفن، 

المحاضرات التي هي أته لتأليف كتاب قصة الفلسفة، وكتاب قصة وهي 

http://www.willdurant.com/home.html
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، أسس ديورانت مدرسة محفل العمل، وهي 1881الحضارة. وفي عام 
 مدرسة مخصصة لتعليم الكبار.

 -وفي مساء أحد أيام األحد من ذلك العام، حدث أن كان هالديمان
رق"، ز يوليوس، صاحب دار النشر المتخصصة بنشر سلسلة "الكتيبات ال

ماشيًا في الشارع الذي يوجد على جانبه مبنى محفل العمل والحظ الالفتة 
التي تقول بأن ديورانت سيلقي محاضرة عن أفالطون في الساعة الخامسة 
مساًء. دخل الناشر إلى القاعة واستمع إلى المحاضرة وأعجب بما سمع. 

حويل منه ت ومن مدينة غيرارد في والية كانزاس، كتب إلى ديورانت طالباً 
تلك المحاضرة إلى كتي ب لينشرها ضمن سلسلة كتيباته التي تباع بخمسة 
سنتات. رفض ديورانت في البداية لكثرة أشغاله وشح وقته. ولو بقي األمر 
عند هذا الحد، لكان ذلك نهاية التأليف عند ديورانت. ولكن يوليوس كتب 

اب. دفعة مقدمة تحت الحسله رسالة ثانية مرفقًا فيها مبلغًا من المال هي 
فانصاع ديورانت وأرسل النص المطلوب، وعاد إلى االشتغال بالتدريس. 
ولكن يوليوس كتب له طالبًا منه كتابًا آخر عن أرسطو، وأرفق في الرسالة 
مبلغًا من المال. فكتب ديورانت الكتاب وأرسله بالبريد وظن أن العالقة مع 

ات قي مصراً على إخراج المزيد من الكتيبالناشر قد انتهت. غير أن الناشر ب
حتى أخرج منها أحد عشر كتيبًا. وأثبت التاريخ أن تلك الكتب التي ألفها 
ديورانت تحت تأثير اإللحاح واإللحاف تحولت إلى أكثر الكتب رواجًا 

 إذ أعيد نشر تلك الكتيبات في كتاب أطلق عليه "قصة الفلسفة".  ؛وشهرة
دريس ناذرًا بقية عمره إلخراج كتاب قصة استقال ديورانت من الت

ن كان يكتب بين الحين واآلخر مقاالت 1888وكان ذلك عام  ،الحضارة ، وا 
بعد  امفي الفلسفة نشرت في عدد من المجالت المتخصصة، ثم جمعت في

في كتاب بعنوان "متعة الفلسفة". استخدم ديورانت عبارة "قصة" في 
 ها ليوحي إلى القارئ أن الكتاب سهلموسوعته التي بدأ العمل في كتابت

ومشوق كالقصة. بيد أن هذه العبارة دفعت كثيرًا من الناس إلى االعتقاد 
بأن ذلك المؤلف الضخم هو من قبيل األدب الشعبي، ولكن من يقرأ في 
ثنايا الكتاب سيجد فيه جهدًا علميًا رفيع المستوى، واهتمامًا بالتفاصيل، 

ذين بأن يكون الفالسفة وحدهم هم ال سبينغلر تعكس أمنية فلسفيةونظرة 
 يكتبون التاريخ.

كانت خطة ديورانت في البداية أن جعل عمله في خمسة مجلدات 
يخرج منها مجلدًا واحدًا كل خمس سنوات. جاب ديورانت العالم مرتين 

م 1821عاد كتابة المجلد األول "تراثنا الشرقي" الذي طبع عام أو  ،لكتابه
، واستغرقت كتابته ستة أعوام. وخرج الكتاب الثاني عام صفحة 1048في 

م بعنوان 1844م بعنوان "الحياة في اليونان"، والمجلد الثالث عام 1828
م بعنوان "عصر الدين" وجاء 1810"القيصر والمسيح"، والمجلد الرابع عام 

صفحة، وغطى فيه ثالث حضارات هي اليهودية، والمسيحية،  1186في 
على مدى ألف عام بدءًا من عهد قسطنين وحتى دانتي واإلسالمية، 

صفحة عن الثقافة اإلسالمية في  800وشمل الكتاب  ،(281-1281)
عصرها الذهبي في بغداد، والقاهرة، وقرطبة. ولم يسبق أن قدم عالم 

مسيحي، وفي مجلد واحد عن العصور الوسطى، اعترافًا كبيرًا بفضل 
نجازات اإلسالم في مجاالت  الحكم، واآلداب، والطب، والعلوم، والفلسفة. وا 

كما وتظهر الفصول الثالثة من الكتاب عن حياة اليهود تعاطفًا وتفهمًا 
للثقافة اليهودية التي كانت تعتبر حتى وقت قريب ثقافة غريبة عن الثقافة 
الغربية. وتتابع إصدار أجزاء قصة الحضارة إلى أن أخرج الجزء الحادي 

 .م1811عشر عام 
عن كتاب "روسو  م1862نال ديورانت جائزة بولتسر لآلداب عام 

 .والثورة"
بوسام الحرية، وهو م 1811وأنعم عليه الرئيس األمريكي فورد عام 

 أرفع وسام يقدم للمدنيين.

 نبذة عن زوجه وشريكته في تأليف كتاب قصة الحضارةالمطلب الثاني: 
(http://www.willdurant.com/home.html / ،1/8012)م 

اسمها بالمولد )تشايا( كوفمان، وتشايا تعني الحياة، وباإلنجليزية 
يثيل آبل كوفمان( في  )إدا(. ولدت ألبوين يهوديين )جوزيف كوفمان وا 

دينة تعرف اآلن في مدينة بروسكوروف الروسية، والم م1282مايو  10
هاجرت برفقة أمها وأخواتها الثالث وأخيها األكبر إلى  باسم كيميلنتسكي.

ة من سنها التحقت بمدرس ةالثالثة عشر . وحين بلغت م1801نيويورك عام 
فيرير. أطلق ديورانت على إدا لقب "بك" وهو اسم مأخوذ من رواية 

بدأ يلقبها باسم  م1881جنية أو العفريتة. وفي عام لشكسبير ويعني ال
جديد هو "آرييل" وهو أيضًا مأخوذ من قصة أخرى، ولكن ديورانت لم 
يكن يعلم أن األلقاب التي أطلقها على إدا هي أسماء مذكرة وليست مؤنثة. 

بها  تزوج ومع ذلك أصبح لقب "آرييل" هو االسم القانوني إلدا كوفمان.
 ك.ديورانت بعد ذل

ن هربت آرييل م ؛وحين كان يعد للدكتوراه في جامعة كولومبيا 
بيتها مرتين على األقل في سنوات الزواج األولى، ولكنها كانت تتصل 
بديورانت لكي يأتي ويعيدها إلى البيت. كانت تفضل مرافقة الفنانين 
والشعراء على مرافقة الفالسفة، ولكنها بدأت تدرك بعد العيش مع ديورانت، 

ن الفلسفة ليست بالضرورة علمًا جافًا ال عالقة له بقضايا الحياة أ
 والمعيشة. 
أعماله  فيتسهم لقيت آرييل من زوجها التشجيع والدعم، وبدأت   

وأبحاثه. وحين أخرج ديورانت المجلد الثامن من قصة الحضارة، جعل من 
 آرييل مؤلفًا مشاركًا.

 م1821أكتوبر من عام  81توفيت آرييل في 
 الثاني الجزءهذا وقد وجدت الدكتور عبد الحميد يونس مترجم 
ومن  .لديورانتوالعشرين من كتاب قصة الحضارة قد وضع ترجمة موجزة 

المفيد بيانه أيضا أن من وضع فهارس كتاب قصة الحضارة السيد محمد 
عبد الرحيم قد وضع ترجمة موجزة في صفحة ونصف من مقدمة الجزء 

هذه المقدمة المشار إليها، ومما كتبه منير البعلبكي األول استقاها من 
، 0عبد الرحيم، ط) في  موسوعة المورد حسبما أشار الكاتب إلى ذلك

http://www.willdurant.com/home.html


 القران الكريم في موسوعة قصة الحضارة عرض ونقد لما كتبه )ول ديورانت( تحت عنوان شكل القران 

59 

بال غير هذا الذي  الم أجد شيئا ذو وما بعدها(،  50ص ، 0م، ج0995
، 55ج يونس، طبعة بيروت وتونس،) وذلك بعد بحث طويل. .ذكرته
 .(4-4ص

عاطف ذلك الت أن أصحابها غفلوا عنجم اذه التر والذي يلفت النظر في ه
ورانت وهذا ربما كان له أثر فيما كتب دي هر مع اليهود والثقافة اليهودية.الظا

 حول القرآن الكريم مما سنبينه في المباحث اآلتية، واهلل أعلم.

ما ذكره ول ديورانت في الفصل الول المتعلق نص : المبحث الثاني
 بشكل القرآن ونقده

لقد عرض ول ديورانت للقرآن الكريم في كتابه الضخم قصة 
، 12)ديورانت، ج الحضارة، وذلك في الباب التاسع من الجزء الثالث عشر

وههنا نص ما ذكره في الفصل المتعلق بهذا المبحث، حيث . (18-42ص
 قال:

أو  ،لفظ القرآن مشتق من القراءة، ويطلق على كتاب المسلمين كله"
ه، وهو يتألف كما يتألف الكتاب المقدس، كتاب اليهود على أي جزء من

والمسيحيين، من أجزاء جمع بعضها إلى بعض. ويعتقد المسلمون أن كل 
حرف منه موحى به من عند اهلل، ويختلف عن التوراة في أنه كله نطق به 

جل هذا بال ريب ال يعادله في آثاره أي كتاب آخر جاء أرجل واحد، ومن 
قد أملى النبي في أوقات مختلفة من الثالث والعشرين السنة به رجل واحد. و 

من حياته ما كان يوحى إليه من آياته، وكان كل ما ُيوحى به إليه  خيرةاأل
ُيكتب على الرق، أو الجلود، أو سعف النخيل، أو العظام ثم يحفظ مع 
اآليات السابقة دون أن يراعى في ذلك ترتيب زمني أو منطقي، ولم تجمع 

اآليات كلها في كتاب واحد في حياة النبي، ولكن بعض المسلمين هذه 
كانوا يحفظونها عن ظهر قلب، ولما مات عدد من هؤالء القراء ولم يكن 
هناك من يخلفهم أمر الخليفة أبو بكر زيد بن ثابت كبير كتاب الوحي أن 
يبحث عن آيات القرآن ويجمعها، فجمع زيد أجزاءه من سعف النخيل، 

لحجارة البيضاء، وصدور الناس كما تقول الرواية المأثورة، فلما تم وألواح ا
صور. ولما كانت ألفاظه خالية من الحركات فقد  له ذلك نسخت منه عدة

اختلف بعض القراء في تفسير بعضها واختلفت نصوصها في مدن العالم 
اإلسالمي اآلخذ في االتساع، فرأى الخليفة عثمان أن يقضي على هذا 

ف، وأمر زيدًا وثالثة من علماء قريش أن يراجعوا مخطوط زيد االختال
( ثم كتبت نسخ منه وأرسلت إلى دمشق والكوفة والبصرة، وظل القرآن 611)

 من هذا الوقت محفوظًا نقيًا محوطًا بأعظم العناية والتبجيل.
ومن شأن الظروف التي أحاطت بالقرآن أن تعرضه للتكرار وعدم 

ر فهي إما أن تقر ، مفردها تؤدي إلى غرض واضحاالنسجام، فكل فقرة ب
عقيدة، أو تأمر بصالة أو دعاء، أو تسن قانونًا، أو تشهر بعدو، أو توجه 
إلى عمل، أو تروي قصة، أو تدعو إلى قتال، أو تعلن نصرًا، أو تصوغ 

، على مبدأ أخالقي عهدًا، أو تطلب مااًل، أو تنظم شعيرة دينية، أو تنص
 للتجارة، أو الصناعة، أو عمل من األعمال المالية.أو تضع نظامًا 

ولكننا لسنا واثقين من أن محمدًا كان يريد جمع هذه األجزاء المتفرقة كلها 
بعينه،  ه في وقتنفي كتاب واحد، فقد كان كثير منها حديثًا لرجل بعي

ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ ذلك الوقت وتقاليد أهله. وعدد 
مائة وأربع عشرة سورة، وهي مرتبة حسب طولها، ال بحسب  سور القرآن
لك غير معروف، فهو يبدأ بالسور الطوال وينتهي بالقصار، ذنزولها فإن 

ذا كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهداً من طوالها، فإن القرآن تاريخ  وا 
ضها عملية في أغرا مقلوب. فالسور المدنية وهي التي يبدأ بها الكتاب

في أسلوبها، أما السور المكية فهي شعرية روحية وبها ينتهي عادية 
 الكتاب. وخليق بنا أن نبدأ بقراءته من نهايته.

وجميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من اهلل أو جبريل إلى 
النبي أو أتباعه أو أعدائه؛ وتلك هي الطريقة التي سار عليها أنبياء بني 

 ثير من فقرات أسفار موسى الخمسة. وكانإسرائيل؛ وهي التي نراها في ك
محمد يعتقد أنه ما من قانون أخالقي يمكن أن يقع في النفوس وأن ُيطاع 
طاعة تكفل للمجتمع النظام والقوة إال إذا آمن الناس أنه منزل من عند 
اهلل. وهذه الطريقة تتفق مع األسلوب الحماسي الفخم ومع البالغة اللذين 

ان، عن أقوال للنبي أشعيا. وأسلوب القرآن وسط بعض األحي يسموان في
بين الشعر والنثر تتخلله كثير من الفقرات الموزونة المقفاة، ولكنها ال تتبع 
أوزاناً وال قوافي خاصة منتظمة؛ وفي السور المكية األولى نغمات موسيقية 
رنانة، وأسلوب جزل قوي ال يدركه كل اإلدراك إال الملمون باللغة العربية 

لذين يعطفون على الدين اإلسالمي. ولغة القرآن هي اللغة العربية ا
الفصحى الخالصة، وهو غني بالتشبيهات واالستعارات القوية الواضحة 
والعبارات الخالبة التي ال توائم ذوق الغربيين. وهو بإجماع اآلراء خير 

 ."كتاب وأول كتاب، في األدب النثري العربي
لفصل إلى قضايا تستحق النقد وهذا إجمال لقد عرض ديورانت في هذا ا

 ما فيها:
أن القرآن يتألف كما يتألف الكتاب المقدس كتاب اليهود  -1

 والمسيحيين من أجزاء جمع بعضها إلى بعض.
 أن القرآن يختلف عن التوراة في أنه كله نطق به رجل واحد. -8
ان نه كأأن القرآن لم يجمع في كتاب واحد في حياة النبي و  -2

أشياء مختلفة ومتفاوتة ولم يكن مرتبا ترتيبا زمنيا  مكتوبا في
 أو منطقيا.

لما كانت ألفاظ القرآن خالية من الحركات فقد اختلف بعض  -4
 القراء في تفسير بعضها واختلفت نصوصها.

من شأن الظروف التي أحاطت بالقرآن أن تعرضه للتكرار  -1
 ،وعدم االنسجام فكل فقرة تؤدي إلى غرض واضح مفهوم...

محمدا كان يريد جمع هذه األجزاء ولكننا لسنا واثقين من أن 
كلها في كتاب واحد، فقد كان كثير منها حديثا لرجل واحد 
بعينه في وقت بعينه ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ 

ذلك الوقت وتقاليد أهله.
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عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة وهي مرتبة حسب طولها،  -6
 ال بحسب نزولها فإن ذلك غير معروف.

فإن  ،لهااكانت قصار السور بوجه عام أقدم عهدا من طو إذا  -1
القرآن تاريخ مقلوب. فالسور المدنية وهي التي يبدأ بها الكتاب 
عملية في أغراضها عادية في أسلوبها. أما السور المكية فهي 
شعرية روحية وبها ينتهي الكتاب. وخليق بنا أن نبدأ بقراءته من 

 نهايته.
حة الكتاب حديث من اهلل أو جبريل إلى جميع السور ما عدا فات  -2

النبي أو أتباعه أو أعدائه، وتلك هي الطريقة التي سار عليها 
أنبياء بني إسرائيل، وهي التي نراها في كثير من فقرات أسفار 
موسى الخمسة. وكان محمد يعتقد أنه  ما من قانون أخالقي 

نظام ليمكن أن يقع في النفوس، وأن يطاع طاعة تكفل للمجتمع ا
والقوة إال إذا آمن الناس أنه منزل من عند اهلل، وهذه الطريقة 
تتفق مع األسلوب الحماسي الفخم ومع البالغة اللذين يسموان 

وهو غني ، ..األحيان عن أقوال النبي أشعيا. في بعض
بالتشبيهات واالستعارات القوية الواضحة والعبارات الخالبة التي 

 .(18-42ص ، 12ورانت، ج)دي ال توائم ذوق الغربيين
 إال أنه ختم هذا الفصل بقوله: أعالهومع كل الذي قاله مما لخصته 

 )السابق، وهو بإجماع اآلراء خير كتاب، وأول كتاب في األدب النثري
 (.18ص

هذه خالصة للقضايا موضع النقد في هذا النص المنقول بحروفه عن ول 
ايا وقدرته في مناقشة تلك القضديورانت، واآلن لنشرع بعون اهلل تعالى 

 ضمن المطالب التالية:

ما ذكره في البند األول نجد فيه محاولة جادة إلثبات التشابه  المطلب الول:
 ؟حيث الشكل. لكن هل هذا كالم صحيحما بين القرآن والتوراة واإلنجيل من 

ن ملو أننا نظرنا إلى التوراة واإلنجيل بطبعاته المختلفة هل نرى تشابها 
على  -أتيكما سي–حيث الشكل بين الكتابين؟ إن القرآن الكريم قد تم جمعه 

فترة، ثم حفظه أصحابه في تلك ال ،مدار نبوة النبي صلى اهلل عليه وسلم
فهل كانوا يحفظون قطعا من النثر المشوش الذي ال يرتبط بعضه ببعض؟ 

وهل يمكن  ؟وكيف أيقنوا بإعجازه إذا كانت مكوناته ال يرتبط بعضها ببعض
ين آيات بط المعجز بلناظر في التوراة أو اإلنجيل أن يرى شيئا من هذا الترا

؟ أم أنه يرى خليطا من الكالم الذي ال يكاد يلتئم بعضه القرآن وسوره
ببعض، إما الفتراق الموضوعات، أو ضعف الصياغة. وهذا كله منتف 

نجيل ر التوراة واإلعن القرآن بأدنى نظر. ثم إننا ال ندري كيف جمعت أسفا
على هذا النحو الذي هي عليه. هل نزلت على النبي موسى عليه السالم 

نزلت دفعة واحدة؟ وكذا اإلنجيل. فمن يستطع  أنهاعلى هذه الشاكلة، أم 
تحديد هذا الجانب إذا كان أصحابه عجزة عن هذا التحديد؟ بينما انظر في 
القرآن وكيف جمع لقد كان األمر واضحا تمام الوضوح، فقد نقل لنا هذا 
الجمع بروايات مسندة صحيحة حول طريقة هذا الجمع وتوثيقه على أحسن 

 ذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن زيد بن ثابتالوجوه، وحسبنا من ه
 -لوحيا يكتب ممن وكان– عنه اهلل رضي األنصاري ثابت بن زيد أنو وه
: كرب أبو فقال عمر، وعنده اليمامة أهل مقتل بكر أبو إلي أرسل": قال
ني بالناس، اليمامة يوم استحر قد القتل إن: فقال أتاني، عمر إن  أخشى وا 
 أن الإ القرآن من كثير فيذهب المواطن، في بالقراء القتل يستحر أن

ني تجمعوه،  أفعل فكي :لعمر قلت: بكر أبو قال القرآن، تجمع أن ألرى وا 
 خير، واهلل هو :عمر فقال وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل رسول يفعله لم شيئا
 رأى لذيا ورأيت صدري، لذلك اهلل شرح حتى فيه يراجعني عمر يزل فلم

 إنك: ربك أبو فقال يتكلم، ال جالس عنده وعمر: ثابت بن زيد قال عمر،
 اهلل صلى اهلل لرسول الوحي تكتب كنت نتهمك، وال عاقل، شاب رجل
 ما الجبال من بلج نقل كلفني لو فواهلل فاجمعه، القرآن فتتبع وسلم، عليه
 لم يئاش تفعالن كيف: قلت القرآن، جمع من به أمرني مما علي أثقل كان
 أزل فلم خير، واهلل هو: بكر أبو فقال وسلم؟ عليه اهلل صلى النبي يفعله

 وعمر، بكر أبي صدر له اهلل شرح للذي صدري اهلل شرح حتى أراجعه
 دوروص ،والعسب واألكتاف، ،الرقاع من أجمعه القرآن فتتبعت فقمت

 لم األنصاري خزيمة مع آيتين التوبة سورة من وجدت حتى الرجال،
 نتمع ما عليه عزيز أنفسكم من رسول جاءكم لقد} غيره، أحد مع أجدهما
 جمع التي الصحف وكانت آخرهما، إلى [ 182 :التوبة{ ]عليكم حريص

 ثم اهلل، وفاهت حتى عمر عند ثم اهلل، توفاه حتى بكر أبي عند القرآن فيها
، 1181البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم.)عمر بنت حفصة عند
 (14ص، 8ج

وشفاء من أدواء الشكوك كلها حول القرآن الكريم.  ،واضحفهو بيان 
بينما ال نكاد نجد أي وثيقة ولو على جهة التزوير تعطينا خيطا رفيعا 

 يمكن أن يصل بنا إلى طريقة جمع التوراة واإلنجيل.
ات أن اختالف" :للدكتور محمد ملكاوي جاء في كتاب مختصر إظهار الحق

وتناقضات كبيرة جدا وقعت بين أسفار التوراة الحالية وبين سفري أخبار 
األيام األول والثاني اللذين صنفهما عزرا بمعاونة حجي وزكريا عليهم 
السالم، وأجمع علماء أهل الكتاب على أن عزرا غلط العتماده على 

اء الثالثة الء األنبيأوراق ناقصة، فلم يميز بين األبناء وأبناء األبناء، وهؤ 
كانوا متبعين للتوراة، فلو كانت توراة موسى هي هذه التوراة الموجودة اآلن 
ما خالفوها، وما وقعوا في الغلط الفاحش باعتمادهم على أوراق ناقصة، 
وأيضا لو كانت التوراة التي كتبها عزرا مكتوبة باإللهام كما يزعمون ما 

بهذا سفري أخبار األيام األول والثاني، و وقع االختالف الفاحش بينها وبين 
ظهر جليا أن التوراة الحالية ليست هي التوراة المكتوبة في زمان موسى 

 وال هي التوراة التي كتبها عزرا، والحق الذي ال شك فيه أن السالم،عليه 
حال التوراة فكيف يمكن الموازنة بينها وبين فإذا كان هذا  .(88-81ص

 ل، وقد استفاضت الروايات التي تبين كيف وصالقرآن من حيث الشك
القرآن إلى ما وصل إليه من أول الكتابة إلى يومنا الحاضر دون أن ينكر 

ذا كان ول ديورانت يقصد حد مضامين تلك األخبار والروايات. أل وا 
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مجرد كون القرآن مقسما إلى سور، والتوراة واإلنجيل أيضا مقسمة  بالتشابه
إصحاحات وفصول، فإن هذا الكالم ال وجه له؛ ألن كل كتب الدنيا  إلى

وليس هذا من خصائص الكتب  إلى عدة أقسام أو أجزاء داخلية، مقسمة
 السماوية.

ما ذكره في البند الثاني وهو أن القرآن يختلف عن التوراة  المطلب الثاني:
 دة منها:تعدهذا البند فيه قضايا مو واإلنجيل في أنه نطق به رجل واحد، 

 أوال: هل يفهم من هذا أن التوراة واإلنجيل من ُنطِق أكثر من رجل؟
 ذا يريد بقوله نطق به رجل واحد؟ثانيا: ما

الذي يبدو لي أن "ول ديورانت" يحاول أن يجهد نفسه كما أجهد غيره 
هذا بل صرح ب ،نفسه بالسعي إلثبات أن هذا القرآن ليس من عند اهلل

 اهلل، وعلى الرغم من وضوح اآليات إن شاءتصريحا كما سيظهر فيما بعد 
ن أو  ،البينة بأن النبي صلى اهلل عليه وسلم ليس عليه إال أن يبلغ آيات اهلل

: من مثل قوله تعالى ،وليس من عنده ،القرآن أصال ما هو إال من عند اهلل
َتاَب ِمْن ِكتَاٍب َواَل َتُخطُُّه ِبَيِميِنَك ِإًذا اَلرْ َوَما ُكْنَت تَْتُلو ِمْن َقْبِلِه )

ُد َبْل ُهَو آَياٌت َبيَِّناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوَما َيْجحَ  (84)اْلُمْبِطُلونَ 
ْم اْسَتِجيُبوا ِلَربِّكُ ) وقوله تعالى، {84-84}العنكبوت: (ِبآَياِتَنا ِإالَّ الظَّاِلُمونَ 

ٍذ َوَما َلُكْم ِمْن ئِ ْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم اَل َمَردَّ َلُه ِمَن اللَِّه َما َلُكْم ِمْن َمْلَجٍإ َيْومَ ِمْن قَ 
نَّا ( َفِإْن َأْعَرُضوا َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَباَلغُ 84)َنِكيرٍ   َواِ 

ْنَساَن ِمنَّ  ْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة ِبَما قَ ِإَذا َأَذْقَنا اإلِْ ْم َفِإنَّ دََّمْت َأْيِديهِ ا َرْحَمًة َفِرَح ِبَها َواِ 
ْنَساَن َكُفورٌ  نَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل إِ ) وقوله تعالى ،{٨٤}الشورى: ((84)اإلِْ

اًل َقِلي اِهنٍ ( َواَل ِبَقْوِل كَ 84)اِعٍر َقِلياًل َما ُتْؤِمُنونَ ( َوَما ُهَو ِبَقْوِل شَ 84)َكِريمٍ 
أقول:  ،{42-40}الحاقة: ((84)َعاَلِمينَ ( َتْنِزيٌل ِمْن َربِّ الْ 84)َما َتَذكَُّرونَ 

على الرغم من وضوح هذه اآليات في بيانها إال أننا ال نزال نرى ونسمع 
اذا ! فمن القرآن ليس من عند اهللأ :من يدندن حول فكرة خرافية مؤداها

ْنَك اْلَيُهوُد َوَلْن َتْرَضى عَ ) العظيم إذ يقول: يريدنا هؤالء أن نقول؟ وصدق اهلل
َبْعَت َواَل النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن اتَّ 

}البقرة: (َأْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َواَل َنِصيرٍ 
جملة فإن عقيدتنا نحن المسلمين قائمة على أن القرآن الكريم لوبا ،{٠٢١

هو كتاب اهلل تعالى أنزله على قلب نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم، وأمره 
أن يبلغه للناس فوف ى عليه وآله الصالة والسالم ما أمره به ربه تعالى، وقام 

ت ده بهذا الخصوص، وأهل البيبه خير قيام، وليس عندنا شيء آخر نعتق
هذا وقد تبع كثير من المستشرقين مثل هذا الكالم وزعموا  أدرى بما فيه.

نما هو من عند النبي صلى اهلل  أن القرآن الكريم ليس من عند اهلل تعالى وا 
ا على هذه الشبهة وفندوه اإلسالمعليه وسلم، أو من غيره، وقد رد علماء 

 آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره،الرضواني، ) وبينوا عوارها
سعد المرصفي، وما بعدها. ود. 539، ص0، جم0995، سنة 0ط

                                                           
 والمراد بالمثل هنا بيان أن هذه طريقة غير المنصفين الذين يتحدثون عن اإلسالم

 فيخلطون الحق بالباطل. ويتبع بعضهم بعضا في هذا الصنيع.

وما بعدها. ورشيد رضا، مجلة المنار،  04المستشرقون والسنة، د.ت، ص
 ، قرص مدمج(.444، ص01ج ،35م

 لثالث مما ذكرته أنا عنه وحاصله:ما ذكره في البند ا المطلب الثالث:
رآن لم يجمع في كتاب واحد في حياة النبي وأنه كان مكتوبا في )أن الق

فقد خلط  .أشياء مختلفة ومتفاوتة ولم يكن مرتبا ترتيبا زمنيا أو منطقيا(
مجمع  ،الميداني) فيه بين الحق والباطل، وهذه شنشنة أعرفها من أخزم

 . (261ص، 1، ج د.ت األمثال،
أن القرآن لم يجمع  وعلى الرغم من صحة المعلومة المجردة من

في كتاب واحد في زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم، وأنه كتب على أشياء 
مختلفة ومتفاوتة، وأنه لم يرتب حسب النزول، لكن المقطوع به عند 
المسلمين أن كثيرا من علماء الصحابة يعرفون اآليات والسور المدنية 

 إله )واهلل الذي ال فمثال هذا ابن مسعود رضي اهلل عنه يقول: ،والمكية
غيره، ما أنزلت سورة من كتاب اهلل إال أنا أعلم أين أنزلت، وال أنزلت آية 
من كتاب اهلل إال أنا أعلم فيم أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب اهلل، 

، 1008)البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم . تبلغه اإلبل لركبت إليه(
ضوح لمن طالع سير الصحابة ، وهذا األمر يبدو بو (121ص، 6ج

رضوان اهلل عليهم أجمعين، فإذا كان خصوم هذا الدين ينشرون مثل 
الكالم السابق فرحين به على أنه يدل على احتمال وقوع الصحابة في 

دري أأنا ال و  تضييع شيء من القرآن فال يسلم لهم ما يقولون، ولن يسلم.
فماذا  قيًا،منطمرتب ترتيبا  ما يريد )ديورانت( بقوله إن القرآن غير بعدُ 

تطيع أن تى نسح عنده، وما مقوماته وضوابطه ،يعني بالترتيب المنطقي
؟ وحسبنا في الجواب عن هذا الكالم أن علم نحكم به على القرآن

المناسبات بين السور واآليات قد قطع حجج كل الخصوم الذين حاولوا 
 .(121، ص2، عدد10رشيد رضا، مجلة المنار، مجلد)النيل من القرآن

وال شك عندي في أن اهتمام العلماء بتبيان الروابط بين اآليات في سورها 
ال  هو أكبر دليل على أن القرآن الكريم مرتب ترتيبا منطقيا منضبطا، وا 

وقد اشتغل بعض العلماء ببيان  لو كان غير ذلك لما شغل العلماء بهذا.
لشهير م البقاعي في كتابه االتناسب بين اآليات والسور ومن أشهرهم اإلما

الم ، وغيره كثير، رحم اهلل علماء اإلسنظم الدرر في تناسب اآليات والسور
 األعالم.

أن له )حاصو ما ذكره في البند الرابع مما ذكرته أنا عنه  المطلب الرابع:
ي ف القرآن لما كانت ألفاظه خالية من الحركات فقد اختلف بعض القراء

 .تفسير بعضها واختلفت نصوصها(
والحقيقة أن هذا الكالم كالم من لم يعرف كيف تلقت األمة 
اإلسالمية القرآن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقد تلقته مشافهة 
عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، وليس هناك أي دخل فيما يتعلق بالكتابة 
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و معجمة أأو غير  ةفسواء كانت الكلمات معجم آلياتفي تفسير ا
فإن هذا ال دخل له بالتفسير، ثم ما دخل القراء  كانت محركة أو ساكنة،

ينظر: القاضي، عبد الفتاح، القراءات في نظر المستشرقين ) هنا بالتفسير
 .وما بعدها( 82م، ص 1812والملحدين، 

ئما على واختالف نصوص األلفاظ كما يدعي )ديورانت( ليس قا
نما تختلف نصوص األلفاظ بحسب التلقي وليس  اختالف الحركات، وا 

ثم  ،كانوا يتلقون القرآن مشافهة كما أسلفتفالمسلمون بحسب الحركات، 
كما يشيع  ،وليس العكس ،بدأت الحاجة إلى الكتابة فكتبوا ما تلقوه شفاها

 . (48-42ص ، 12ديورانت، ج) في أوساط المستشرقين ومن لف لفهم
على أنني تمنيت أن أجد مثاال واحدا يدلل به )ديورانت( على ما 

ولكنه مثل غيره مع كل أسف يسوق الكالم بال برهان وال بينة. مع  ،يقول
فيد بيانه هنا ومن الم أن القرآن الكريم بين يديه، وال حائل يحول بينه وبينه.

تابه، في ك" وراح يروج له بشدة هريجولد تس" أن )ديورانت( اهتبل كالم
ير ، مذاهب التفسيهرتس جولد) وطبعا دون أن يشير إلى أنه مسبوق به

 .(12-2ص م،1821، 2، طاإلسالمي

ما ذكره في البند الخامس مما ذكرته أنا عنه وحاصله  المطلب الخامس:
من شأن الظروف التي أحاطت بالقرآن أن تعرضه للتكرار، وعدم : )كما قال

لى غرض واحد مفهوم، ولكننا لسنا واثقين من إاالنسجام، فكل فقرة تؤدي 
أن محمدا كان يريد جمع هذه األجزاء كلها في كتاب واحد، فقد كان كثير 
منها حديثا لرجل واحد بعينه، في وقت بعينه، ويصعب فهمه دون معرفة 

 (18ص، 12) ديورانت، ج .واسعة بتاريخ ذلك الوقت، وتعاليم أهله(
متعددة ال بد من الوقوف عندها لئال يختلط  هذه الفقرة تحتوي على أشياء

 الحابل بالنابل وتضيع األفكار، وذلك على النحو التالي:
 .الظروف التي أحاطت بالقرآن وتعرضه للتكرار -1
 كل فقرات القرآن منعزلة وليست منسجمة. -8
 عدم الثقة بكتابة القرآن في مكان واحد. -2
 .يصعب فهم القرآن دون معرفة تاريخ أهله -4
المقصود بهذا أن القرآن نزل في فترات متباعدة وعلى ذكره أوال ف فأما ما

مدار سنوات متعددة، وهذا حسب زعمه أدى إلى وقوع التكرار فيه بسبب 
واختالف الحوادث التي نزل بسببها، وهو هنا يشير إلى  ،دد النزولتباعد مُ 

 موضوع أسباب النزول، فهل هذا الكالم صحيح في الواقع ونفس األمر؟
بدو أننا أوال بحاجة ماسة للوقوف عند التكرار الذي يدعيه ول ي

لنقول إن التعريف الدقيق لما يسمونه  ،ديورانت كما ادعاه كثيرون غيره
ي بحثه ف الدكتور فضل عباس رحمه اهلل تعالى، ذتكرارا هو ما حرره األستا

كره ذ فبعد أن وقف مع ما قضية التكرار في كتاب اهلل تعالى"ـ "المعنون ب
 في الحديث عن هذا التكرار قال: اإلسالمبعض المتقدمين من علماء 

هو إعادة اللفظ نفسه في سياق واحد، فإذا لم يتوفر  -كما نراه-والتكرار"
 نفسه، أو إذا ذكر اللفظ نفسه اللفظهذان الشرطان، أي إذا لم يكن المعاد 

أكثر من مرة، ولكن لكل موضع سياقه الخاص، ومعناه الخاص، فإن ذلك 

 ال نسميه تكرارا أبدا، هذا هو التعريف الدقيق للتكرار كما يظهر لنا"
. وسنقف عند بعض األمثلة (12م، ص1821، 1، عدد4عباس، مجلد )

 التي توضح هذا األمر. 
من دعوى التكرار في آيات خلق اإلنسان المثال األول: ما جاء 

ْنُتْم ِفي َأيَُّها النَّاُس ِإْن كُ  َيا)في سورتي الحج والمؤمنون: قال اهلل تعالى: 
مَّ ِمْن َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ثُمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُ 

َنَشاُء ِإَلى َأَجٍل  ُمَخلََّقٍة ِلُنَبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اأْلَْرَحاِم َما ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة َوَغْيرِ 
ْنُكْم َمْن ُيَردُّ ُمَسمًّى ثُمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل ثُمَّ ِلتَْبُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم َمْن ُيَتَوفَّى َومِ 

ْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا ِعْلٍم َشْيًئا َوَتَرى اأْلَ  ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْياَل َيْعَلَم ِمْن َبْعدِ 
ْت َوَرَبْت َوَأْنبَ   ،[4]الحج: ((5)ِهيجٍ َتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج بَ َأْنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماَء اْهَتزَّ

نْ )وقال سبحانه في سورة المؤمنون:  اَلَلٍة ِمْن َساَن ِمْن سُ َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ
ْقَنا ( ثُمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفةَ َعَلَقةً َفَخلَ 44)هُ ُنْطَفةً ِفي َقَراٍر َمِكينٍ َجَعْلَنا( ثُمَّ 44)ِطينٍ 

اُه َخْلًقا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ثُمَّ َأْنَشْأنَ 
 .[05-05لمؤمنون:]ا ((48)اللَُّه َأْحَسُن اْلَخاِلِقينَ  آَخَر َفتََباَركَ 

قال الدكتور: "وقد يتساءل بعضهم أليس من التكرار في آيات خلق 
اإلنسان ما جاء في هاتين السورتين المتجاورتين؟ ثم قال: ونرد على هذا 
التساؤل بأن قضية التكرار في هاتين اآليتين منتفية كل االنتفاء، فلقد 

 ما ما يظن اشتراك اآليتيناختصت كل منهما بأمور لم ترد في األخرى. أ
فيه، فبعيد عن التكرار كذلك، فآية الحج جاء التعبير فيها بكلمة )ثم( وآية 
المؤمنون جاء التعبير فيها )بالفاء( فلكل من اآليتين غرض يختلف عن 

( الفاءاآلخر. آية المؤمنون جاءت تبين تعاقب األطوار كما يفهم من )
ءت تبين وآية الحج جا -ول النحويونكما يق-التي هي للترتيب والتعقيب 

أن كل طور من هذه األطوار ال بد أن يمر بمراحل وأطوار حتى يبلغ 
 -نإذ- الطور اآلخر، فللنطفة أدوار، وللعلقة أدوار. آيات خلق اإلنسان

على كثرتها وتعددها، نجد أن لكل آية منها هدفا وغاية، والذي يزعم أن 
از عي أن جهاز التنفس في اإلنسان والجهفيها تكرارا، مثله كمثل الذي يد

الهضمي والدموي، أجهزة مكررة يمكن أن يغني عنها جهاز واحد، وما 
-81)عباس، المصدر السابق، ص  نظن أحدا يجرؤ على قول مثل ذلك"

86). 
ومن األمثلة األخرى التي ُيد عى فيها التكرار القصص القرآني لكن هل 

 يرد" :في تفسير الظالل رحمه اهللهذا الكالم صحيح؟ يقول سيد قطب 
 يساق التي المناسبات وهذه. ومناسبات مواضع في القرآن في القصص
 رضتع التي والحلقة القصة، مساق تحدد التي هي أجلها من القصص

 للجو سيقاتن. بها تؤدى التي والطريقة عليها، تأتي التي والصورة منها،
 لموضوعي،ا دورها تؤدي وبذلك. فيه تعرض الذي والفني والفكري الروحي
 هنالك أن أناس ويحسب. .المطلوب إيقاعها وتلقي النفسية، غايتها وتحقق
 في هاعرض يتكرر قد الواحدة القصة ألن القرآني، القصص في تكراراً 
 نم حلقة أو قصة، من ما أنه تؤكد الفاحصة النظرة ولكن.شتى سور
 قةوطري يساق، الذي القدر ناحية من واحدة، صورة في تكررت قد قصة
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 ينفي ،تؤديه جديد هنالك كان حلقة تكررت حيثما وأنه. السياق في األداء
 .التكرار حقيقة

 يقصد يها،ف تصرفاً  أو للحوادث خلقاً  هنالك أن فيزعمون أناس ويزيغ
 الذي لحقا ولكن -بواقع يتقيد ال الذي التزويق بمعنى- الفن مجرد إلى به

 لبصيرة،ا مفتوح الفطرة، مستقيم وهو القرآن، هذا في ينظر من كل يلمسه
 قصةال من يعرض الذي القدر تحدد التي هي الموضوعية المناسبة أن هو
 تابك والقرآن. األداء وخصائص العرض طريقة تحدد كما موضع، كل في

 وفي. ختاري وال تسلية وال رواية كتاب ال حياة، ومنهج نظام، ودستور دعوة،
 الجو سبتنا التي وبالطريقة بالقدر المختار، القصص يجيء الدعوة سياق

 الخلق على يعتمد ال الذي الصادق، الفني الجمال وتحقق والسياق،
 "األداء وجمال الحق، وقوة العرض، إبداع على يعتمد ولكن والتزويق،
 . (11ص، 1هـ، ج 1418، سنة 11)قطب، ط

 تكرار فيإنه ال " ويقول محمد الخضر حسين رحمه اهلل تعالى:
نما كل قصة في سورة، فيها من المعاني والحكم ما ال  القصص القرآني، وا 
يوجد في سورة أخرى، وسياق السورة وظرفها يحددان موضع العبرة من 
القصة، فليس من السهل أن يقال: في كل سورة جاءت فيها قصة موسى 
 مع فرعون إنها قصة واحدة، بل الواجب أن ندرس القصة في كل سورة،
ليتبين السياق الذي جاءت من أجله، والعبرة التي هدفت لها، والحكمة التي 

ت في إنها وردلشيخ رحمه اهلل بقصة آدم فيقول: "قصدت منها". ويمثل ا
ست سور، في البقرة واألعراف والحجر واإلسراء والكهف وطه، ففي سورة 

أنهم  نالبقرة وردت القصة في سياق تذكير الناس بنعمة اهلل، والعجب م
يكفرون به، فكانت القصة تدور على هذا التذكير، من جعل آدم خليفة، 
وتعليمه األسماء كلها. وفي سورة األعراف، وردت هذه القصة في سياق 
أن الناس قليال ما يشكرون اهلل، الذي مكنهم في األرض، وجعل لهم فيها 
ة ر معايش، ولذلك أسهبت القصة في موقف إبليس من اإلنسان. وفي سو 

الحجر، وردت القصة في سياق خلق اإلنسان من طين، والجن من نار، 
فليست مادة أفضل من مادة، وهذا ما ركزت عليه القصة. أما سورة اإلسراء 
فقد وردت قصة آدم في سياق فتنة الناس، ولذلك كان اإلسهاب فيها، في 

حث ب)نقال عن الدكتور فضل عباس في . وعدائه آلدم وذريته" إبليسواقعة 
 (28-22التكرار، ص 

في كتاب اهلل تعالى، الذي يتالءم مع اإلعجاز والبالغة  هذا هو الحق
تابات إذا نظرنا في كالعالية. وأما ما يتعلق بما ذكره بأسباب النزول فإنا 

الذين يوجهون سهام النقد إلى القرآن الكريم نجدهم يفترضون افتراضات 
ن ثم يسقطونها على القرآن الكريم دو أو يتخيلون تخيالت ما  ،عديدة وهمية

 ،إال من هذا القبيل ترو  وال تمحيص، وال أحسب ما قدمه )ول ديورانت(
فهو يعتقد أن القرآن الكريم نزل على أسباب نزول مختلفة لحوادث مختلفة، 
في أزمنة مختلفة، وهذا ما أدى إلى عدم وجود تناسب بين فقراته. وهذا من 

 على التسرع وعدم التأني في القراءة والبحث، ولو عجيب االستنتاج المبني

أنه كان يضرب لنا أمثلة تدلل على ما يقول لهان الخطب، ولكنه يرسل 
 الكالم إرساال.

ير كله أو القسم الكبن القول بأن القرآن نزل إ :وما نود قوله ههنا
سببها في األصل محاولة إثبات أن  ،على أسباب نزول فكرة خاطئةمنه 

القرآن الكريم جاء يعالج قضايا المجتمع العربي فقط، وهذا كله ليس 
إذ معظم القرآن ليس واردا على أسباب النزول كما هو متوهم،  ؛صحيحا

ولتوضيح هذا الجانب الذي يدندن حوله )ديورانت( ومن تبعه فيما بعد 
ب النزول وهو كتاب الواحدي لنأخذ أوسع كتاب عرض إلى روايات أسبا
 لننظر فيه توضيحا لهذا األمر، فماذا نجد؟

رواية ألسباب  (212نجد أن الواحدي قد جمع ما ال يقل عن )
سباب الروايات أل تساوي هذه ذاما بين مصرح بها ومشار إليها. وما النزول
اآليات التي جمعها الواحدي على اعتبار صحتها كلها أمام آيات  نزول
وهذا الكتاب كما قلت يعد من أوسع  ؟( آية6826ن البالغ عددها )القرآ

ياته أو ن القرآن كل آإالكتب التي عنيت بأسباب النزول. أفيقال بعد هذا 
 جل آياته وارد على أسباب النزول. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. 

ر أن القرآن يتصو  -التي نقلتها عنه- ثم إن ديورانت في هذه الفقرة
دي منعزلة بعضها عن بعض وكل فقرة تؤ الكريم عبارة عن فقرات منفصلة 

م وهذا في نظره يسبب عد ،معناها دون ارتباط لها بما سبقها أو لحقها
االنسجام بين اآليات والفقرات. وال ريب أن في القرآن فقرات أو مجموعات 
من اآليات المنفصلة التي تؤدي غرضا خاصا، لكنها بحال لم تكن منعزلة 

ة اآليات التي تشاركها في نفس السورة، عن الجو المحيط بها من بقي
ودعنا نأخذ على هذه الحالة المدعاة هذا المثال الذي يوضحها بشكل 

اَلِة اْلُوْسطَ )بارز فقد قال اهلل جل وعال  َلَواِت َوالصَّ ى َحاِفُظوا َعَلى الصَّ
{ وهذه اآلية متوسطة بين آيات 822}البقرة: ((444َوُقوُموا ِللَِّه َقاِنِتيَن )

ْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َقبْ ) لطالق وما يتعلق بالعدة، فقد جاء قبلهاا ِل َأْن َواِ 
ُفوَن َأْو َيْعُفَو َتَمسُّوُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِريَضةً َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم ِإالَّ َأْن َيعْ 

 تَْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم ِإنَّ تَّْقَوى َواَل الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِلل
ْم َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنكُ ) وجاء بعدها ،{821}البقرة: (اللََّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ 

َن َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة أِلَْزَواِجِهْم َمتَاًعا ِإَلى اْلَحْوِل َغْيَر ِإْخَراٍج َفِإْن َخَرجْ 
 اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفي َما َفَعْلَن ِفي َأْنُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّه َعِزيزٌ فَ 

أن ال عالقة لهذه اآلية ويحسب الناظر ألول وهلة  ،{840}البقرة: (َحِكيمٌ 
قامتها مع  بما سبقها أو لحقها، إذ إنها تتحدث عن الحفاظ على الصالة وا 

 مل يجد أنها قارة في مكانها على خير وجه،القنوت هلل تعالى، ولكن المتأ
اآليات السابقة أحكاما بعضها في العبادات،  قال في المنار: "كانت

وبعضها في الحدود والمعامالت، آخرها معاملة األزواج، ورأينا من سنة 
القرآن أن يختم كل حكم أو عدة أحكام بذكر اهلل تعالى واألمر بتقواه، 

بد وبما أعد له من الجزاء على عمله، وفي هذا والتذكير بعلمه بحال الع
شرابها ،ما فيه من نفخ روح الدين في األعمال ن حقيقة اإلخالص، ولك وا 

هذا التذكير القولي بما يبعث على إقامة تلك األحكام على وجهها قد يغفل 
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المرء عن تدبره، ويغيب عن الذهن تذكره، بانهماك الناس في 
معايشهم واشتغالهم بما يكافحون من شدائد الدنيا، أو ما يلذ لهم من نعيمها، 
ولهذه الضروب من المكافحات، والفنون من التمتع باللذات سلطان قاهر 

حتى  بالمرء سبيل الهدى،يتنكب على النفس، وحاكم مسخر للعقل والحس، 
تفرق به سبل الهوى، فمن ثم كان المكلف محتاجا في تأديب الشهوات ت

الحيوانية، إلى مذكر يذكره بمكانته الروحانية التي هي كمال حقيقته 
اإلنسانية، وهذا المذكر هو الصالة، فهي التي تخلع اإلنسان من تلك 
 ،الشواغل التي ال بد له منها، وتوجهه إلى ربه جل وعال، فتكثر له مراقبته

حتى تعلو بذلك همته، وتزكو نفسه، فتترفع عن البغي والعدوان، وتتنزه عن 
دناءة الفسق والعصيان، ويحبب إليها العدل واإلحسان، بل ترتقي في معارج 
الفضل إلى مستوى االمتنان فتكون جديرة بإقامة تلك الحدود، وزيادة ما 

ى إقامتها عليحب اهلل تعالى من الكرم والجود، ذلك أن الصالة تنهى ب
وجهها عن الفحشاء والمنكر، ولذكر اهلل فيها أعظم من جميع المؤثرات 

ويقول سيد  .(241ص ، 8رشيد رضا، تفسير المنار، د.ت، ج" )وأكبر
يا تلك يجيء هذا الحكم في ثنا" :في تفسيره قطب رحمه اهلل في هذا الشأن

ادات في عب وتندمج عبادة الصالة ،األحكام وقبل أن ينتهي منها السياق
الحياة، االندماج الذي ينبثق من طبيعة اإلسالم، ومن غاية الوجود اإلنساني 
في التصور اإلسالمي. ويبدو السياق موحيًا هذا اإليحاء اللطيف.. إن هذه 
عبادات. وطاعة اهلل فيها من جنس طاعته في الصالة. والحياة وحدة 

 .نهج اهلل للحياةوهو م ،والطاعات فيها جملة. واألمر كله من اهلل
والظاهرة الملحوظة في هذه األحكام أنها في الوقت الذي تمثل 
العبادة، وتنشئ جو العبادة وتلقي ظالل العبادة.. ال تغفل مالبسة واحدة 

ومالبسات فطرة اإلنسان وتكوينه، ومالبسات  من مالبسات الحياة الواقعية،
 ضروراته الواقعة في حياته هذه على األرض.

سالم يشرع لناس من البشر، ال لجماعة من المالئكة، وال إن اإل
هو يرفعهم إلى و - المجنحة! ومن ثم ال ينسى ىألطياف مهومة في الرؤ 

شر أنهم بشر، وأنها عبادة من بشر.. ب -جو العبادة بتشريعاته وتوجيهاته
فيهم ميول ونزعات، وفيهم نقص وضعف، وفيهم ضرورات وانفعاالت، ولهم 

شراقات وكثافات.. واإلسالم يالحظها كلها ويقودها عواطف ومشاعر ، وا 
ما  في غيرجملة في طريق العبادة النظيف، إلى مشرق النور الوضيء، 

تعسف وال اصطناع. ويقيم نظامه كله على أساس أن هذا اإلنسان إنسان! 
ومن ثم يقرر اإلسالم جواز اإليالء. وهو العزم على االمتناع عن المباشرة 

وقت. ولكن يقيده بأال يزيد على أربعة أشهر. ويقرر الطالق فترة من ال
ويشر ع له، وينظم أحكامه ومخلفاته. في الوقت الذي يبذل كل ذلك الجهد 
لتوطيد أركان البيت، وتوثيق أواصر األسرة، ورفع هذه الرابطة إلى مستوى 

ية عالعبادة.. إنه التوازن الذي يجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واق
، " )قطب، مصدر سابقرفيعة. في طاقة اإلنسان. ومقصود بها هذا اإلنسان

توسطت " :في كتابه صفوة التفاسير وقال الشيخ الصابوني .(822ص  1ج
آيات المحافظة على الصالة خالل اآليات الكريمة المتعلقة بأحكام األسرة 

أن   وهيوعالقات الزوجين عند الطالق أو االفتراق وذلك لحكمة بليغة، 
اهلل تعالى لما أمر بالعفو والتسامح وعدم نسيان الفضل بعد الطالق بي ن 
 ،بعد ذلك أمر الصالة، ألنها أعظم وسيلة ِإلى نسيان هموم الدنيا وأكدارها

فالطالق  ،ولهذا كان َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإذا حزبه همٌّ فزع ِإلى الصالة
لصالة تدعو ِإلى اإِلحسان والتسامح وتنهى يول د الشحناء والبغضاء، وا

عن الفحشاء والمنكر، وذلك أفضل طريق لتربية النفس 
وبهذا وغيره تكون  .(122ص1م، ج1881، 1")الصابوني، طاإِلنسانية

 هذه اآلية قارة في مكانها أحسن القرار.
ولكننا لسنا واثقين من أن محمدا من قوله: "ديورانت وأما ما ذكره  
جمع هذه األجزاء كلها في كتاب واحد، فقد كان كثير منها حديثا  كان يريد

لرجل واحد بعينه، في وقت بعينه، ويصعب فهمه دون معرفة واسعة 
ثوقه " فليس واضحا فيه العالقة بين عدم و بتاريخ ذلك الوقت، وتعاليم أهله

بكتابة القرآن في موضع واحد من النبي صلى اهلل عليه وسلم، وبين كونه 
ذا كان مراده من أن القرآن حديث رجل من  حديث رجل واحد بعينه. وا 

شك أن اهلل جل جالله ال يوصف بأنه رجل.  واحد أي اهلل تعالى فال
والواقع العملي يشهد بأن هذا القرآن الكريم كله خطاب من اهلل تعالى لمن 
وجهت لهم هذه الرسالة عن طريق الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وال شك 

بأن الكالم المنسوب لغير اهلل تعالى في القرآن مثل محاورات الرسل أيضا 
ألقوامهم وبعض الكالم الذي دار بين بعض الخالئق، هذا كله من كالم 
اهلل تعالى، إذ هو سبحانه من أورد كالمهم في كالمه فأصبح جزءا من 

 وأخيرا هل يصعب فهم القرآن دون معرفة تاريخ القرآن الذي هو كالم اهلل.
شك عندي أن هذه فرية ما من ورائها مرية، فأين هو تاريخ  أهله؟ ال

الجاهلية الذي يجعل من فهم سورة الفاتحة أمرا بعيد المنال؟ وقل ما شئت 
في آيات وسور كثيرة جدا إن هذا غير الزم، نعم هناك شيء من هذا 

دراكه فعال يحتاج إلى معرفة سبب النزول وواقع النا  سولكنه قليل جدا وا 
الذين نزل فيهم، ولكن هذا الجزء من القرآن قليل جدا، ومن أظهر أمثلته 

َلْيَس اْلِبرُّ َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ وَ ) قوله تعالى:
ْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَها وَ ِبَأْن َتْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقى 

فإن هذه اآلية مثال فيها نوع من  {128البقرة: }(َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُْفِلُحونَ 
أنواع الصعوبة في الفهم، إذ كيف يفهم المسلم عالقة إتيان البيوت من 

 بيأخرج البخاري عن أظهورها مع آيات الحج؟ وما معنى هذا أيضا؟ فقد 
سمعت البراء رضي اهلل عنه، يقول: نزلت هذه اآلية فينا، ": سحق قالا

كانت األنصار إذا حجوا فجاءوا، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن 
من ظهورها، فجاء رجل من األنصار، فدخل من قبل بابه، فكأنه عير 

، (2ص 2، ج1202)البخاري، مصدر سابق، حديث رقم "بذلك، فنزلت
هذه اآلية الكريمة، ولكن هل كل القرآن كذلك؟ إن اآليات التي فهذا شأن 

تحدث مع أنها ت -وهي قليلة جدا إذا ما قيست بكل القرآن–سبب نزول  لها
لكن يمكن إدراك معناها بدون معرفة السبب فمثال ، واقعات خاصة عن

ُم َما َأَحلَّ اللَّهُ )قوله تعالى:   تَْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َلكَ َياَأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرِّ
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 أال يمكن فهم هذه اآلية بدون معرفة السبب؟{ 4التحريم: } (َواللَّهُ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
الجواب: يمكن هذا ولكن معرفة سبب النزول تزيد األمر وضوحا، ال أنه 

 يعسر فهمها بدونه. واهلل أعلم.
ما ذكره في البند السادس مما ذكرته أنا عنه  المطلب السادس:

عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة وهي مرتبة حسب " وهو قوله:
 ."طولها، ال بحسب نزولها فإن ذلك غير معروف

أما أن ترتيب السور حسب الطول فهذا ليس مطردا في كل القرآن 
والمائدة متقدمة آية،  161آية وسورة األنعام  180خذ مثال سورة المائدة 

في الترتيب، ومثلها سورة األعراف متأخرة عن األنعام، ولكنها أطول منها 
آيات، وقل مثل هذا في سورتي األنفال  806من حيث عدد اآليات إذ تبلغ 

وبراءة، وسورتي يونس وهود، وهكذا كثير من سور القرآن الكريم. وال ريب 
ور حكما كثيرة في وضع السأن هذا الترتيب  ليس اعتباطيا بل إن هناك 

 ويمكن مطالعة كتاب تفسير البقاعي ،القرآنية مرتبة حسب هذا الترتيب
لمعرفة المزيد عن هذه الحكم التي تظهر من وراء هذا الترتيب الذي يدل 
داللة واضحة على أنه من وحي اهلل تعالى إلى نبيه، ولذلك فإن هذا القول 

شاهد  ينقصه الدليل. والقرآن الكريم خيرالذي قاله ول ديورانت تعوزه الدقة و 
 على بطالنه، واهلل أعلم. 

أما أن نزول السور غير معروف فهذا غير صحيح على اإلطالق 
بل قد ورد من النصوص ما يحدد زمان السورة أو مكانها وهو شيء غير 
خفي على ديورانت لو أراد أن يقول الحقيقة. أولسنا نعلم مثال أن سورة آل 

لت بعد أن جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى اهلل عليه عمران نز 
؟ ) ينظر: ابن عاشور، تفسير التحرير وسلم وجادلوه في أمر الرسالة

وأن سورة براءة نزلت في سنة  ،(142ص 2م، ج1824، سنة 1والتنوير، ط
 تسع للهجرة بعد أن بعث النبي صلى اهلل عليه وسلم أميرا على الحج

، وأن سورة الفتح مثال نزلت (118ص1د.ت، ج مكة، أخبار)األزرقي، 
عقيب صلح الحديبية، وأن سورة الضحى نزلت عقيب انقطاع الوحي على 
 النبي صلى اهلل عليه وسلم في الوقت الذي عرف "بفترة الوحي"

، ورشيد رضا، 111، المتواري على أبواب البخاري، د.ت، صاإلسكندراني)
ذا قول ابن مسعود وحسبنا من ه ،(182ص 2، ج22مجلة المنار، مجلد 
واهلل الذي ال إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب اهلل إال رضي اهلل عنه: "

أنا أعلم أين أنزلت، وال أنزلت آية من كتاب اهلل إال أنا أعلم فيم أنزلت، ولو 
اري، حديث البخ) "أعلم أحدا أعلم مني بكتاب اهلل، تبلغه اإلبل لركبت إليه

حسبنا من هذا القول اإلبانة عن أن هذا  ،(121ص 6ج ، 1008رقم 
 الشيء كان معلوما لدى الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين.

ذا " له:و قو ما ذكره في البند السابع مما ذكرته عنه وه المطلب السابع: وا 
فإن القرآن تاريخ  ،لهااكانت قصار السور بوجه عام أقدم عهدا من طو 

 ،مقلوب. فالسور المدنية وهي التي يبدأ بها الكتاب عملية في أغراضها

                                                           
 للمستشرقين جهود عديدة في ترتيب القرآن على غير ما هو مرتب، فيها كل العجب. 

عادية في أسلوبها. أما السور المكية فهي شعرية روحية وبها ينتهي 
مرين أالكتاب. وخليق بنا أن نبدأ بقراءته من نهايته". هذه الفقرة تتضمن 

 ثانيهما أخطر من أولهما.
اهلل فرية فهذه و  :لمتعلق بكون القرآن تاريخا مقلوبافأما األمر األول ا

عجيبة، تتناقض مع االطالع األولي على القرآن وبدون تركيز، ذلك أن 
القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ أو متخصص في الشؤون االجتماعية 
والقصصية من أحوال الناس الذين نزل فيهم، حتى نقول عنه هذا الكالم، 

اب هداية وتشريع، رتبت فيه السور بما يتالءم مع إن القرآن الكريم كت
تحقيق هذه الهداية وهذا التشريع، وال ارتباط لهذا األمر بكون السورة مدنية 
أو مكية من حيث النزول، فسورة األعراف مكية وهي من أوائل سور 
القرآن الكريم ترتيبا، وسورة النصر مدنية وهي من أواخر سور القرآن 

ترتيب إذن ليس متوقفا على مكية أو مدنية السور، ولكن ترتيبا، فأمر ال
على ما يالئم الهداية والتشريع، وقد تحقق كل هذا بحمد اهلل على أحسن 

 .(488ص، 8الرضواني، مصدر سابق، ج) وجه
وأما األمر الثاني: فهو المتعلق بمحاولة إيجاد التميز بين السور 

تأمل معي هذه التفرقة في المكية والسور المدنية من حيث األسلوب. و 
فالسور المدنية وهي التي يبدأ بها الكتاب عملية في أغراضها " قوله:

عادية في أسلوبها. أما السور المكية فهي شعرية روحية وبها ينتهي 
شك عندي أن الهدف األساس والغاية القصوى التي يسعى  ال ،"الكتاب

ابعه مدني النزول له ط إليها من يحاول أن يثبت أن القرآن يتشكل من جزء
وأسلوبه الخاص، وكذلك جزء مكي له أيضا طابعه وأسلوبه الخاص، إن  
الهدف من هذا التقسيم هو المحاولة المحمومة إلثبات أن القرآن كان 
متأثرا ببيئة النزول بحيث ساعدت هذه البيئة التي نزل فيها القرآن على 

 طابع شعري وجداني فمثال هو في مكة ذو ،تحديد أسلوب الخطاب فيه
يتفق مع لغة القوم وثقافتهم المحدودة، في حين هو في المدينة جاء متأثرا 
بأهل الكتاب الذين كان عندهم من الثقافة ما لم يكن عند العرب، وعلى 

، )عباس هذا فقد كان القرآن يخضع ألمزجة متنوعة وثقافات مختلفة
 .(42م، ص1828، 8في الموسوعة البريطانية، ط قرآنيةقضايا 

والحق أن المتكلم الواحد ال يمكن أن يكون له أكثر من أسلوب 
يعبر به عن األغراض الكالمية التي ينشدها، ولكن لكل متكلم أسلوب 
نما الذي يختلف عليه هو الموضوع،  واحد يعبر به عن الذي يريده، وا 

لوب واحد؛ ألنه من متكلم واحد هو اهلل تبارك وهكذا فإن القرآن ذو أس
وتعالى، والقرآن بلغ الغاية في البيان واإلعجاز، وكله في هذا الباب طبقة 

واحدة ال تفاوت بين أجزائها.
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كان  إن القرآن المكي" يقول المرحوم األستاذ الدكتور فضل عباس:
يعالج موضوعات معينة هدفها تثبيت عقيدة األلوهية، وما يتبعها من شؤون 
الرسالة والنبوة، وأنباء اليوم اآلخر، وما يمكن أن ينمي ذلك من أخالق 
فاضلة، ولكي يتم التأثير جاءت القصص تحدث عن األولين وما كان من 

كية شأنهم، ال من حيث اإليمان فحسب، ولكن من حيث األمور المسل
كذلك، كتطفيف المكيال والميزان، وتعظيم الناس من حيث أنسابهم وأموالهم، 
وفعل بعض الفواحش، وكل هذه من مقتضيات التربية، التي يهدف لها 

هدف  ن المدنيآ، ولكن طبيعة األحداث تحتم أن يكون للقر القرآن المكي
ن سها مآخر، فالجماعة المسلمة ال بد لها من نظام شامل كيف تحفظ نف

المنزلقات، وهذا النظام الشامل ال بد له أن يشمل مناحي الحياة جميعها، 
فعالقة األفراد بعضهم مع بعض، وعالقة الجماعة بغيرها من الناس، كل 
 ،أولئك كان الهدف الذي يوجه إليه القرآن، ويبين أسسه ويرسي قواعده...

جد أن تها، سيإن أي باحث منصف يتدبر آيات القرآن على اختالف تنزال
سواء ال يختلف أحدهما من حيث الجودة عن صاحبه، إن  األسلوبين

وآيات المواريث في سورة النساء {، 828}آية  آية الدين في سورة البقرة
وقضايا العقود في سورة المائدة، وأحكام اآلداب في ، {18، 11اآليات }

{ كلها مدنية 88-1اآليات ت، وآيات الجهاد في سورة براءة }سورة الحجرا
ال تختلف من حيث أسلوبها وجودتها عن آي القصص في سورة الشعراء، 
أو عن قواعد الوحدانية في سورة النمل، أو عن قضايا األخالق في سورة 
اإلسراء، اللهم إال أن طبيعة الموضوع نفسه تقتضي شيئا من التغير في 

 -هللفضل رحمه االقائل هو األستاذ - العرض، ولكن هذا التغير كما قلت
بعيد كل البعد عن صلب األساسات األولى، من جودة النظم، وروعة 
األسلوب وعلو شأنه، وبديع الصنعة، والتناهي في البالغة، وتلك قضية 
يدركها كل من كان له أدنى اطالع، وأدنى معرفة باألساليب مقبولها 

اني، ، والرضو 44-42عباس، قضايا قرآنية، ص) "ومردودها على السواء
 .(61، ونولدكة، مصدر سابق، ص111ص 8ج مصدر سابق،

وجميع " :مما ذكرته عنه وهو قوله ثامنما ذكره في البند ال المطلب الثامن:
السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من اهلل أو جبريل إلى النبي أو أتباعه 
أو أعدائه، وتلك هي الطريقة التي سار عليها أنبياء بني إسرائيل، وهي 
التي نراها في كثير من فقرات أسفار موسى الخمسة. وكان محمد يعتقد 

فل اع طاعة تكأنه  ما من قانون أخالقي يمكن أن يقع في النفوس، وأن يط
للمجتمع النظام والقوة إال إذا آمن الناس أنه منزل من عند اهلل، وهذه الطريقة 
تتفق مع األسلوب الحماسي الفخم ومع البالغة اللذين يسموان في بعض 

                                                           
  مدني يتشكل من  مكي وقرآن ن هذا الوصف غير دقيق فليس عندنا قرآنأأنا أرى

نما عندنا قرآن ،واحد مجموعهما قرآن قبل الهجرة وبعضه اآلخر نزل واحد بعضه نزل  وا 
 بعد الهجرة.

 
 

. ...وهو غني بالتشبيهات واالستعارات ءاألحيان عن أقوال النبي أشعيا
 ."توائم ذوق الغربيين القوية الواضحة والعبارات الخالبة التي ال

 هذه الفقرة فيها عدة قضايا ال بد من معالجتها، وهذه القضايا هي:
 .أن سورة الفاتحة من القرآن إنكارمحاولة  -1
 القرآن هل هو من كالم جبريل؟ -8
 .المحاولة المحمومة في إثبات التشابه بين القرآن والتوراة -2
ه وهذ ،زعمه أن القرآن منسوب إلى اهلل من أجل طاعة ما فيه -4

 .في الحقيقة إنكار كون القرآن من عند اهلل
 .قياس أسلوب القرآن على أسلوب النبي أشعياء -1

 القرآن الفرع الول: إنكار كون الفاتحة من 
نما جعل القرآن  نالحظ على ول ديورانت أنه لم ينكر هذا صراحة وا 

)وجميع القرآن ما عدا  :كله في جهة والفاتحة في جهة أخرى عندما قال
الفاتحة( فهذا يشعر أن الفاتحة شيء غير القرآن. والواقع أن سورة الفاتحة 

لتصريح نا و آلتواتر نزولها قر  قرآناللم ينكر أحد من أهل اإلسالم أنها من 
 (ُقْرآَن اْلَعِظيمَ َوَلَقْد آَتْيَناَك َسْبًعا ِمَن اْلَمثَاِني َوالْ )القرآن بهذا في قوله تعالى: 

ولتصريح النبي صلى اهلل عليه وسلم في بعض األحاديث ، {٤٨}الحجر: 
د عن أبي سعيبما يدل على هذا،  ومن هذه األحاديث ما أخرجه البخاري 

بن المعلى، قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول اهلل صلى اهلل 
لم أسول اهلل، إني كنت أصلي، فقال: "عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا ر 

ُسوِل ِإَذا َدَعاكُ أَ  َيا): يقل اهلل ْم ِلَما ُيْحِييُكْم يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَّ
، {84األنفال: }(َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُرونَ 

رج أن تخ ألعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل»ثم قال لي: 
ألم تقل »قلت له:  ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج،«. من المسجد

اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ ): ، قال«ألعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن
 "هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته {8الفاتحة: }(اْلَعاَلِمينَ 

صحيح يدل ث ال. فهذا الحدي(11ص 6، ج4414)البخاري، رقم الحديث
 .داللة قاطعة على المراد

 الفرع الثاني: هل القرآن من كالم جبريل
فوا القرآن الكريم من حيث الحد  أطبقت كلمة العلماء الذين عر 

كالم اهلل تعالى المنزل بواسطة جبريل...( فهذا يعني أن ) والرسم بأنه:
إال  وأنه ليس لجبريل فيه ،إجماع العلماء على أن القرآن كالم اهلل تعالى

أعلم أحدا من المسلمين قال بخالف هذا القول وكان قوله معتبرا  النقل، وال
قال أبو حاتم: سمعت علي بن صالح األنماطي، سمعت أبا "عند أحد.

 قبل الهجرة. أرى أن الصواب أن يقال: التي يهدف لها ما نزل من القرآن 

  ن.آأرى أن الصواب أن يقال: لما نزل بعد الهجرة من القر 

 .ليس هناك أسلوبان في الحقيقة ونفس األمر، إنما هو أسلوب واحد 
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القرآن كالم اهلل، ألقاه إلى جبريل، وألقاه جبريل إلى  بكر بن عياش يقول:
ليه يعودمنه بد -صلى اهلل عليه وسلم-محمد  ، )الذهبي، السير "أ، وا 

وأصرح ما يدل على هذا الباب ويقطع عنه  .(486ص 2م، ج281821ط
وُح اأْلَِميُن )) الخصومة واللجاج ما جاء في قوله تعالى ( 444َنَزَل ِبِه الرُّ

فهذا يدل على أن  ،{184-٠١2}الشعراء: (َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِرينَ 
جبريل عليه السالم رسول اهلل هو حامل هذا الكالم العزيز عن اهلل تعالى، 
ل، وما نسبة ذلك لجبريل عليه السالم إال كنسبة  وليس له فيه أي تدخ 
المحمول إلى الحامل. على أنه ليس في كتاب اهلل تعالى موضع واحد يوجه 

ري ما هلل عليه وسلم، وال أدفيه جبريل الكالم منه مباشرة للرسول صلى ا
الذي حمل ول ديورانت على هذا القول الذي ال دليل وال شبهة دليل عليه، 
لكن لألسف كالمه كله هكذا، ثم يشبعنا من يسير على منهاج الغربيين 

 بالموضوعية التي يتمتعون بها وأنا ال أدري أين هي عند ول ديورانت.

إثبات التشابه بين القرآن المحاولة المحمومة في الفرع الثالث: 
 والتوراة

 واإلنجيلال ينكر أحد أن هناك تشابها من جهة ما بين التوراة 
وهذا يدلل على أن أصل هذه الكتب من عند اهلل تعالى. ولكن ول  ،والقرآن

ريدون سالمية يريدون شيئا آخر، يديورانت وغيره من الكاتبين في الشؤون اإل
وا أن التشابه بين أسلوب القرآن وأسلوب التوراة، ليثبتبمحاوالتهم هذه إثبات 

القرآن قد تأثر بالتوراة واإلنجيل أسلوبا وموضوعا، وبما أنهم علماء فهم 
يعلمون يقينا أن التوراة قد حرفت وتالعبت بها األيدي، إذن يعلمون أنها 
من نسج البشر وأسلوبهم، وأي محاولة إلثبات التشابه بينها وبين القرآن 
هي في سبيلها إلى إثبات أن القرآن ليس من عند اهلل. وصدق اهلل تعالى 

ِه اْخِتاَلًفا َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفي) القائل:
لقد قرأت في التوراة فوجدت فيها االختالف الذي ال  ،{٤٢}النساء: (َكِثيًرا

ولم أجد شيئا من هذا االختالف في القرآن الكريم، ولوال خشية  حصر له،
أن يتشعب البحث إلى أمور تجعله يتسع كثيرا لذكرت كالما كثيرا في هذا 

 االختالف الموجود في تلك الكتب

وكان محمد يعتقد أنه ما من قانون أخالقي يمكن أن الفرع الرابع: 
 مع النظام والقوة إاليقع في النفوس، وأن يطاع طاعة تكفل للمجت

 .(248)نولدكة، صإذا آمن الناس أنه منزل من عند اهلل
معنى هذا الكالم أن سيدنا محمدا صلى اهلل عليه وسلم ألف هذا 
القرآن وادعى أنه من عند اهلل لينال به قداسة تجعل الناس يطيعونه، وهذا 

إذ كيف لرجل ُشهر بالصدق واألمانة شهرة واسعة، أن  ؛من أعجب العجب
الكذب على الناس ويكذب على اهلل تعالى؟ وقد سأل هرقل ملك الروم  ييدع

ب؟ فقال أبو أيكذ :أبا سفيان قبل أن يسلم عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم
                                                           

  كتاب الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة لموريس  إلىحسبي هنا أن أشير
حث ففيهما غنية للبا ؛والكتاب الشهير المسمى إظهار الحق لرحمة اهلل الهندي ،بوكاي

 .المنصف الذي يريد التعرف إلى الحق في هذا الباب

يان اجتماع أبي سفال. جاء ذلك في الحديث الطويل المشهور عن  :سفيان
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فيه: "مع هرقل و 

فذكرت أن ال، فقد عرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على 
وهذا الحديث يقطع  .(2ص 1)البخاري، كتاب بدء الوحي، ج "اهلل تعالى

كل كالم في هذا االدعاء. على أنه ال بد من بيان أن النبي صلى اهلل 
عليه وسلم له كالم خاص به ثبتت نسبته إليه ثبوتا قاطعا، وهو ما يعرف 
بالحديث النبوي الشريف، والمسألة سهلة وبسيطة؛ إذ يمكن الموازنة بين 

عسانا  سلوب، ولو فعلنا فماالقرآن الكريم وبين السنة النبوية من حيث األ
أن نجد؟ نجد أنه ال يوجد أي تشابه بين الكالم المعجز الذي هو كالم 
اهلل تعالى وبين الحديث، وال يمكن ألي عاقل يقرأ هنا وهناك أن يجد أي 
تشابه في األسلوب. فكيف خفي هذا األمر على رجل بحاثة مثل ول 

 الجواب. ديورانت؟ سؤال لعله ال يحوج إلى التكلف في

 الفرع الخامس: الموازنة بين القرآن وكالم أشعياء
شك أن الجواب عن هذا الفرع ال يخرج عن جلب فقرات من  ال

كالم أشعياء لبيان هذه الدعوى وأنا سأقتصر على الفقرة األولى من كالمه 
حتى نرى البالغة السامية التي زعمها ول ديورانت وذلك خشية أن يخرج 

 البحث عن حد ه. 
ا استمعي أيتهاألول من نبوءة أشعياء ما نصه: " جاء في الفصل

نصتي أيتها األرض فإن الرب قد تكلم. إني ربيت بنين ورفعتهم أالسموات و 
لكنهم تمردوا علي. عرف الثور قانيه والحمار معلف صاحبه لكن إسرائيل 
 لم يعرف وشعبي لم يفهم. ويل لألمة الخاطئة. الشعب الموقر باإلثم ذرية
المجرمين البنين الفجار. إنهم تركوا الرب واستهانوا بقدوس إسرائيل وارتدوا 
على األعقاب. عالم تضربون بعُد إذا ازددتم زيغا. الرأس كله مريض 
والقلب بجملته سقيم. من أخمص القدم إلى الرأس ال صحة فيه بل كلوم 

ب اوحبط وجراحة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلي ن بدهن. أرضكم خر 
ومدنكم محرقة بالنار. وحقلكم يأكله الغرباء أمامكم والخراب كتدمير 
الغرباء. وتبقى ابنة صهيون كمظلة في كرم كمبيت في مقثاة مثل مدينة 

وأنا أتساءل  .(248م، ص1888 ق،)العهد العتي قد حصرت" انتهى بنصه
 تركأفي هذا النص؟ و  القرآنهنا أين هي البالغة التي تقاس بها بالغة 

 الحكم للقارئ.
ت ن ول ديورانإقول أ وأنا، اللغاتن هذا بسبب اختالف إوقد يقال 

ها اإلنجليزية و اعتمد على هذا الكالم نفسه باللغة  قدعندما قال ما قال 
 العربية، وأنت حين تقرؤه ال تشتم فيه رائحة البالغة. إلىهو مترجم 

ِغيَض َوِقيَل يا َأْرُض اْبَلِعي ماَءِك َويا َسماُء َأْقِلِعي وَ ) تعالى:واستمع لقوله 
اْلماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقيَل ُبْعدًا ِلْلَقْوِم 

 ة إلى ر قد تلقف )ديورانت( هذا الكالم في كتابه وصاغه بأسلوبه دون أن يشير أي إشا
 .نه نقله من كتاب نولدكةأ
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هل نجد في ما نقل عن أشعياء ما يقترب منه فصاحة  [55هود: ](ٍٍ الظَّاِلِمينَ 
 وبالغة؟

ال تتناسب مع أذواق الغربيين فماذا  لقرآناوفي الختام إذا كانت بالغة  
 إذا لم يكن عند الغربيين ذوق؟ القرآنيضير 

وبعد فقد آن للقلم أن يتوقف ألصل إلى الخاتمة التي أختم بها هذا البحث 
 ،ت التي أراهاالتوصيا إليها وبعضوأكتب فيها بعض النتائج التي توصلت 

 ومنها:

 ومن النتائج:
 يكن موضوعيا فيما كتب عن القرآن.إن ول ديورانت لم  -1
إن ول ديورانت كان يسوق االتهامات واألباطيل حول القرآن مجردة  -8

 عن الدليل بل عن شبه الدليل.

 ومن التوصيات:
يتهيبوا القراءة في الكتب الضخمة مثل على طلبة العلم أن ال  -1

 .الماإلسهذا الكتاب ليخرجوا للناس ما فيه من اعتداء على دين 
الضروري أن تكون هناك مواد تدرس في المعاهد والجامعات من  -8

 حول مناهج المستشرقين ومن على شاكلتهم.
على أهل العلم أن يكونوا يقظين وأن ال ينخدعوا بالكتب التي  -2

 توصف بالموضوعية.
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -1
أخبار مكة وما جاء فيها من األزرقي، محمد بن عبد اهلل،  -8

، تحقيق رشدي الصالح ملحس، دار األندلس للنشر، اآلثار
 .بيروت

 تراجمى عل المتواري، أحمد بن محمد بن منصور ،اإلسكندراني -2
، تحقيق صالح الدين مقبول، نشر مكتبة المعال، البخاري أبواب

 .الكويت
، نشر دار طوق الجامع الصحيح ،محمد بن إسماعيل، البخاري -4

 النجاة، تحقيق محمد زهير ناصر.
، نشر دار مذاهب التفسير اإلسالمي، ، أجنتسهريتس جولد -1

 .م0944، سنة3، بيروت، طاقرأ
، طبعة بيروت وتونس، بعناية قصة الحضارة ول، ديورانت، -6

 .م1822المنظمة العربية للتربية والعلوم، سنة 
اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن  شمس الدين أبو عبد، الذهبي -1

 رناؤوط، مؤسسة، تحقيق شعيب األسير أعالم النبالء ،َقاْيماز
 .(2م، )ط1821الرسالة، بيروت، 

، طبعة الهيئة المصرية العامة تفسير المنار، محمد رشيد ،رضا -2
 .للكتاب

 .، قرص مدمج ممغنطمجلة المنارمحمد رشيد، رضا،  -8
المستشرقين حول القرآن الكريم آراء ، الرضواني، عمر إبراهيم -10

 .م0995سنة  ،0، نشر دار طيبة، الرياض، طوتفسيره
، طبع نرآفي ظالل الق ،سيد قطب بن إبراهيم حسين الشاربي، -11

 .11هـ، ط1418دار الشروق، 
، دار الصابوني صفوة التفاسيرمحمد علي،  ،الصابوني -18

 .م1881(، 1للطباعة والنشر، القاهرة، )ط
ع ، طبتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر،  -12

 .م0945، سنة 0الدار التونسية للنشر، تونس، ط
قضايا قرآنية في الموسوعة فضل حسن، ، الدكتور عباس -14

 .م1828 (،8)ط ، دار البشير، عمان،البريطانية
قضية التكرار في كتاب اهلل عباس، الدكتور فضل حسن،  -11

عة والدراسات اإلسالمية، الجامعة ، نشر مجلة الشريتعالى
 .م0944، سنة 4، عدد5األردنية، مجلد 

، دار الجيل، فهارس كتاب قصة الحضارة ،عبد الرحيم، محمد -16
 .م1888بيروت، 

القراءات في نظر المستشرقين عبد الفتاح، القاضي،  -11
، مصر، سنة اإلسالمية، طبعة مجمع البحوث والملحدين

 م.1818
، نشر مكتبة المنار المستشرقون والسنةالمرصفي، سعد،  -12

 .اإلسالمية،  بيروت، د.ت
، نشر مختصر إظهار الحق، محمد أحمد عبد القادر ملكاوي، -18

المملكة  -المية واألوقاف والدعوة واإلرشادون اإلسؤ وزارة الش
 .هـ1411، سنة 1، طالعربية السعودية

، نشر مجمع األمثالأبو الفضل أحمد بن محمد،  ،الميداني -80
 .دار المعرفة، بيروت، بتحقيق محي الدين عبد الحميد

 -، نشر بيروت، مؤسسة كونرادتاريخ القرآننولدكة، تيودور،  -81
 م.8004أدناور، سنة 

 




