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  جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
  -قسنطينة -

  
  كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية.                 قسم اللغة العربية والحضارة اإلسالمية

  
  
  

  محاضرات في مادة: الحديث التحليلي، و محاضرات في منهجية البحث في الدراسات القرآنية
  ضارة إسالمية.لطلبة السنة الثانية : لغة عربية وح

  أستاذ المادتين: األستاذ الدكتور نذير حمادو. 
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  .أربع محاضرات تكملة للسداسي الثاني لمقياس : منهجية البحث في الدراسات القرآنية
  

  المحاضرة األولى:
  " معىن التفسري التحليلي "، وبقي معنا بعض املباحث يف احملاضرة نكمله. آخر حماضرةُكنا قد تناولنا يف 

  شروط الُمَفسر: 
  شروطا كثرية ُجنملها يف اآليت: قد ذكر علماء التفسري

  حفظ القرآن الكرمي كله، وقد تساهل بعضهم وقالوا: إن حفظ القرآن كامًال ليس شرطا يف املفسر. -1
  اط حفظه حىت يتسىن له ربط اآليات بعضها بعضا واستحضار النصوص.والذي أراه هو اشرت 

العلم باللغة العربية وفروعها؛ ألن القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني، ويتوقف فهمه على شرح مفرداته  -2
كتاب اهللا   يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم يفومدلوالته حبسب الوضع اللغوي، قال اإلمام جماهد:" ال حيل ألحد 

ا بلغات العرب ".
ً
  إذا مل يكن عامل

العلم بأصول العلوم اليت هلا صلة بالقرآن، كعلم القراءات، وعلمي أصول الدين وأصول الفقه، وأصول علم  -3
  التفسري، كعلم الناسخ واملنسوخ، وأسباب النزول...إخل.

  أن يبدأ  أوًال بتفسري القرآن بالقرآن. -4
  لتفسري من صحيح السنة.فإن مل جيد فيطلب ا - 
فإن مل جيد التفسري من القرآن، وال من صحيح السنة، يطلبه يف أقوال الصحابة؛ فإم أدرى بذلك من غريهم  - 

  ؛ألم شاهدوا التنزيل، وهلم العلم الصحيح والعمل الصاحل، وهم أوىل من غريهم.
 -  نفريجع إىل أقوال التابعني، كسعيد ة، وال يف أقوال الصحابةفإن مل جيِد التفسري من القرآن، وال من صحيح الس ،

  بن جبري، وجماهد بن جرب، وعكرمة موىل ابن عباس، وغريهم من التابعني ممن تلقى التفسري عن الصحابة.
معىن دقة الفهم اليت ُمتَكُن املفسر من ترجيح معىن على آخر إذا كانت اآليات َمحالة للوجوه، أو استنباط  -5

  يتفق مع نصوص الشريعة ومقاصدها الكلية.
  التجرد عن اهلوى والتعصب، ويون مقصوده استنباط املعاين اليت أودعها اهللا يف كتابه فحسب. -6

  أهم مصادر التفسير:
، ولكم ( احملمود )يف السداسي األول أن التفسري ينقسم إىل قسمني: التفسري باملأثور، والتفسري بالرأيتكلمنا 

  مصادره. قسم
  :بالمأثور أوًال: مصادر التفسير

  هي يف احلقيقة كثرية سنذكر منها بعضا:
  جامع البيان يف تفسري آي القرآن: لإلمام ابن جرير الطربي. -1
  الكشف والبيان عن تفسري القرآن: لإلمام الثعليب. -2



 -13-

  حبر العلوم: لإلمام أيب الليث السمرقندي. -3
  بغوي.معامل التنزيل: لإلمام ال -4
  تفسري القرآن العظيم: للحافظ ابن كثري. -5
  احملرر والوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: لإلمام ابن عطية األندلسي. -6
  الدر املنثور يف تفسري القرآن باملأثور: لإلمام السيوطي. -7

  وغريها كثري.
  :بالرأي ( المحمود ) : مصادر التفسيرثانيا
  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: لإلمام الزخمشري. -1
  مفاتيح الغيب، أو التفسري الكبري: لإلمام فخر الدين الرازي. -2
  لُباب التأويل يف معاين التنزيل: لإلمام اخلازن. -3
  أنوار التنزيل أسرار التأويل: لإلمام البيضاوي.-4
  السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي: لإلمام أيب السعود العمادي. إرشاد العقل -5
  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: لإلمام األلوسي. -6
  التحرير والتنوير: لإلمام حممد الطاهر ابن عاشور. -7

  وغريها كثري.
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  المحاضرة الثانية: 
  التفسير الموضوعي:

وضوعي ليس تفسريا لآليات القرآنية كلها حبسب ترتيب املصحف الشريف، بل جيمع املفسر يف التفسري التفسري امل
 ث عن موضوع واحد فيفسوبالرتتيب الذي يراه مناسًبا لغرضه، رها جمتمعةاملوضوعي كل اآليات اليت تتحد ،

  ويستنبط احلكم املشرتك منها ومقاصد القرآن فيها.
  :تعريفه

  يف كثرية، والتعريف اآليت أدقها وأقصرها:ُعرف بتعار 
  :" هو علم يتناول القضايا حبسب مقاصد القرآن الُعليا من خالل سورة أو أكثر ".

  :نشأته
م، عندما قـُرَرت هذه املادة ضمن مواد قسم 20ه/14مل يظهر هذا املصطلح َعَلًما على علم معني إال يف القرة 

  معة األزهرية.التفسري بكلية أصول الدين باجلا
  إال أن لَِبنات هذا النوع من التفسري قد ظهرت منذ العهد النبوي، لكن ذا الشكل مل يربز إال مؤخرًا.

  مصادر علم التفسير الموضوعي:
  كتب كثري من العلماء، واألساتذة والباحثني حول أصول هذا التفسري وبينوا معامله، من أهم هذه املصادر:

  وعي لسور القرآن الكرمي: للشيخ حممد الغزايل.حنو تفسري موض -1
  املدخل إىل التفسري املوضوعي القرآن الكرمي: للدكتور عبد الستار فتح اهللا سعيد. -2
  التفسري املوضوعي يف القرآن الكرمي: للدكتور أمحد الكومي. -3
  البداية يف التفسري املوضوعي : للدكتور عبد احلي الفرماوي. -4
  سري املوضوعي : للدكتور مصطفى مسلم.مباحث التف -5
  دراسات يف التفسري املوضوعي : للدكتور زاهر عواض األملعي. -6
  دراسات يف التفسري املوضوعي للقصص القرآين: للدكتور أمحد مجال الُعمري. -7
  مناذج من التفسري املوضوعي: للدكتور حممد نبيل غامن. -8

  أنواع التفسير الموضوعي:
  سري املوضوعي نوعني رئيسني:يتنوع التف

  التفسري املوضوعي اخلاص: :النوع األول
جيمع الباحث لفظة من كلمات القرآن، مث جيمع اآليات اليت ترد فيها هذه اللفظة أو مشتقاا اللغوية، وبعد 

  مجعها حياول استنباط دالالت الكلمة من خالل استعمال القرآن هلا.
  ...إخل." الذين في قلوبهم مرضو" "،  الفطرة"، و " التقوى "، و"  دالجهاو " األُمِة "، كلفظة " 
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بحث قرآني وضرب من  وممن اعتىن ذا النوع من املعاصرين الدكتور أمحد حسن فرحات يف سلسلة مساها " 
  ، أصدر حلَِد اآلن:التفسير الموضوعي "

  اهللا اليت فطر الناس عليها. فطرة -1
   ا العربية والقرآنية. يف دالال األُمةُ  -2
  الذين يف قلوم مرض -3

  التفسري املوضوعي العام: :الثانيالنوع 
هو أن حيدد الباحث موضوعا معيـًنا تعرض له القرآن الكرمي له أساليب متنوعة يف العرض والتحليل واملناقشة 

  والتعليق
  من التفسري املوضوعي، منهم:كتب كثري من العلماء واألساتذة والباحثني يف هذا النوع وقد  

  الدكتور عبد الستار فتح اهللا سعيد، أصدر الدراسات اآلتية:
  الوحدانية والتوحيد يف القرآن. -1
  العلم والعلماء يف ضوء القرآن الكرمي. -2
  اآلخرة ومشاهدها يف ضوء القرآن الكرمي. -3

  كما كتب غريُه دراسات قيمة، من أمهها:
  قرآن الكرمي: لشيخ األزهر السابق سيد طنطاوي.بنو إسرائيل يف ال -1
  موسوعة أخالق القرآن للشيح حممد الصادق عرجون. -2
  الفلسفة األخالقية يف القرآن: للدكتور حممد عبد اهللا دراز. -3
  حسني فضل اهللا.احلوار يف القرآن الكرمي: للشيخ  -4
  اجلدل يف القرآن الكرمي: للدكتور حممد التومي. -5
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  ة:المحاضرة الثالث
  المكملة لعلم التفسير: المصادر

  وهي كثرية ومتنوعة. ،م اخلادمة لكتاب اهللا تعاىلو حيتاج املفسر إىل كثري العل
  إىل أنواع، من أمهها: –إضافة إىل مصادر التفسري  - تتنوع املصادر اليت حيتاجها املفسر 

  :ومنها)،  علم العقيدةأصول الدين (أوًال: مصادر 
  اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وما ال جيوز اجلهل به يف علم الكالم: لإلمام القاضي أيب بكر الباقالين. -1
  متهيد األوائل وتلخيص الدالئل: لإلمام القاضي أيب بكر الباقالين. -2
  كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد: إلمام احلرمني اجلويين.  -3
  يف االعتقاد: حلجة اإلسالم الغزايل.االقتصاد  -4
  معامل أصول الدين: لإلمام فخر الدين الرازي. -5
  أبكار األفكار يف أصول الدين: لإلمام سيف الدين اآلمدي. -6
   املواقف: لإلمام عضد الدين وامللة عبد الرمحن اإلجيي. -7

  :أصول الفقه، ومنها: مصادر ثانًيا
  الفقه: لإلمام القاضي أيب بكر الباقالين. التقريب واإلرشاد يف أصول -1
  إلمام احلرمني اجلويين. الربهان يف أصول الفقه: -2
  قواطع األدلة يف األصول: لإلمام أيب ُمظَفر السمعاين. -3
  املستصفى من علم األصول: حلجة اإلسالم الغزايل. -4
  املعامل يف أصول الفقه: لإلمام فخر الدين الرازي.  -5
  لإلمام فخر الدين الرازي. علم األصول: من ولاحملص -6
  لإلمام سيف الدين اآلمدي.  اإلحكام يف أصول األحكام: -7

  ثالثًا: مصادر الفقه:
  الفقه الحنفي:

  لإلمام الكاساين. يف ترتيب الشرائع: بدائع الصنائع - 
  املبسوط: لإلمام السرخسي. - 
  دين املرغيناين.اهلداية يف شرح بداية املبتدئ: لإلمام برهان ال- 
  االختيار لتعليل املختار: لإلمام املوصلي. - 

  الفقه المالكي:
  لإلمام مالك، برواية سحنون عن ابن القاسم. املدونة الكربى:  - 
  عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار: لإلمام ابن القصار البغدادي. - 
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  وهاب البغدادي.اإلشراف على نكت مسائل اخلالف: للقاضي عبد ال - 
  البيان والتحصيل: لإلمام ابن رشد اجلد. - 
  بداية اتهد واية املقتصد: لإلمام ابن رشد احلفيد. - 

  الفقه الشافعي:
  األُم: لإلمام الشافعي. - 
  خمتصر اْلُمَزِين: لإلمام إمساعيل بن حيىي اْلُمَزِين. - 
  املهذب: لإلمام أيب إسحاق الشريازي. - 
  ح املهذب: لإلمام النووي.اموع شر  - 
  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: للخطيب الشربيين. - 

  الفقه الحنبلي:
  املغي على خمتصر اخلرقي: لإلمام ابن قدامة املقدسي. - 
  جمموع الفتاوى الكربى: لإلمام ابن تيمية. - 
  الفروع: لإلمام ابن مفلح.- 

  :مصادر علوم القرآن: رابًعا
  يف علوم القرآن: لإلمام الزركشي. ربهانال - 
  اإلتقان يف علوم القرآن: لإلمام السيوطي. - 
  أسباب النزول: لإلمام الواحدي. - 
  أسباب النزول: لإلمام السيوطي. - 
  الناسخ واملنسوخ: لإلمام هبة اهللا بن سالمة.- 
  الناسخ واملنسوخ: لإلمام حممد بن أمحد النحاس.- 

  :يثالحدمصادر علوم : خامسا
  صحيح البخاري. - 
  صحيح مسلم. - 
  سنن أيب داوود. - 
  سنن الرتمذي. - 
  سنن النسائي. - 
  سنن ابن ماجه. - 
  موطأ اإلمام مالك. - 
  السنن الكربى لإلمام البيهقي. - 
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  إكمال اْلُمْعِلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض. - 
  فتح الباري شرح صحيح البخاري. - 

  سادًسا: مصادر اللغة العربية:
  صول يف النحو: البن السراج.األ - 
  أساس البالغة: لإلمام الزخمشري. - 
  أساس البالغة: لإلمام عبد القاهر اجلرجاين. - 
  اخلصائص: لإلمام أيب الفتح عثمان ابن جين. - 
  كتاب سيبويه: لإلمام بشر بن عمرو بن عثمان بن قنرب.  - 
  لسان العرب : البن منظور. - 
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  الرابعة:المحاضرة 
  لقرآن الكريم.حول ادراسات استشراقية 

  :ينَ قِ رِ شْ تَ سْ المُ  افُ نَ صْ أَ 
الــدارس لتــاريخ االستشــراق واملستشــرقني، يكتشــف أن املستشــرقني ليســوا ســواًء يف مــوقفهم مــن اإلســالم وحضــارته 

فشــرح اهللا صــدره وعلومــه، فمــنهم املنصــف، ومــنهم مــن لــه صــلة بــاإلدارة االســتعمارية، ومــنهم مــن اقتنــع باإلســالم 
  لإلسالم، ومنهم من بقي على عقيدته، وأخفى قناعته باإلسالم لظروف مل يُعلن عنها.

  وإليك تفصيل ذلك:
مــن املستشــرقني مجاعــة هــدفهم الوحيــد البحــث العلمــي ودراســة الــرتاث املعــريف للعــرب واملســلمني؛ قصــد االطــالع  -

  ق العلمية والتارخيية والدينية اليت خفيت عنهم.على حضارة العرب واملسلمني؛ لتنجلي هلم بعض احلقائ
ا، وإن كانوا يف بعض األحيان ال يسلمون مـن األخطـاء يف بعـض اسـتنتاجام البعيـدة  وهذا الصنف عدده قليل جد
عن الصواب؛ جلهلهم باللسان العـريب، أو جلهلهـم بالسـياقات التارخييـة علـى حقيقتهـا، لكـن سـرعان مـا يعـودون إىل 

  ما يتبني هلم.احلق بعد
وهذا الصنف كثريًا ما يـُتهمون من املستشرقني املتعصِبَني بـاالحنراف العلمـي، أو االنسـياق وراء العاطفـة أو الرغبـة يف 

  جماملة العرب واملسلمني والتقرب إليهم.
ـــَحْت املستشـــرقة األملانيـــة َمـــارِي ِشـــيمل (  ـــا ُرش الم جـــائزة الصـــلح م) الســـت2003-م1922وكمثـــال علـــى ذلـــك: َلم

م بدأت بعض الدوائر الصهيونية املناوئة للعـرب واملسـلمني يف أملانيـا بانتقـاد موقفهـا مـن 1995للناشرين األملان سنة 
، لقــد صــرحت َمــارِي ِشــيمل �ســلمان ُرْشــِدي صــاحب كتــاب " آيــات شــيطانية " الــذي أســاء فيــه للرســول الكــرمي 

لى النيب، وسلمان ُرْشـِدي يعـرف جيـًدا مـا هـو الشـأن املقـدس للنـيب عنـد حينها:" بنظري أن الكاتب الذي جتاسر ع
  )1(املسلمني؛ فإنه قطًعا قد أهان وجتاسر على مقدسات اإلسالم...وإنين سأنتقد هذا املوقف حىت املوت ".

م حيـــث أوشـــكوا ومـــنهم َمـــْن بقـــي يف الظـــاهر علـــى عقيدتـــه وإن كانـــت حبوثـــه تُـــــوِمُئ إىل االقتنـــاع حبقـــائق اإلســـال -
  الدخول يف اإلسالم، لكنهم مل يصرحوا؛ وذلك ألسباب مل يُعلنوا 

  عنها.
م )، والكونـت هنـري دي كاسـرتي 1774-مReiske  )1716وكمثال على ذلك: املستشرق يُوَهـان. ج. رَاَيْسـِكه 

  م )، وغريمها.1927-م1850الفرنسي( 
ل: املستشـرق األملـاين لُِيوبُولـد فـايس، أشـهر إسـالمه، وتسـمى بـــــ ومنهم من اقتنع باإلسالم، فشرح اهللا صدره أمثا -

  " حممد أسد "، من كتبه " الطريق إىل مكة ".

                                                           

 الستشراق واملستشرقون بني اإلنصاف والتجين للدكتور سعد بُوَفالَقة. ا -)1(
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 م )، تعلــم يف فرنســا، مث قصــد اجلزائــر، وكــان1929-مEtienne Dinet  )1861واملستشــرق الفرنســي إيتــني ِديِنيــه 
ـــ " ناصــر  م،1927عــام، وأشــهر إســالمه ســنة  يقضــي يف بلــدة بُوْســَعاَدة الســاحرة نصــف الســنة مــن كــل وتســمى بـــ

م، مــن آثــاره: " حممــد " يف الســرية النبويــة باالشــرتاك مــع األســتاذ 1928الــدين ِديِنيــه "، وحــج بيــت اهللا احلــرام ســنة 
م "، سليمان بن إبـراهيم، ولـه باللغـة الفرنسـية " حيـاة العـرب "، و" حيـاة الصـحراء "، و" أشـعة خاصـة بنـور اإلسـال

  )1(و" الشرق يف نظر الغرب "، واحلج إىل بيت اهللا احلرام ".
ومنهم َمْن له صلة بوزارات اخلارجية يف الدول االستعمارية يعملون مستشارين فيها قصد تقدمي خـدمات توظُفهـا  -

  هذه الدول؛ إلبقاء السيطرة على تلك الدول اليت كانت من مستعمراا. 
ـُرُز فيهـا الـروح 1956-م1894رق ليفي بروفنسال ( وكمثال على ذلك: املستش م) يف كتابته عن األندلس، واليت تـَبـْ

  االستعمارية، وخباصة يف جمال الصراع الِعْرِقي بني العرب والرببر.
  )2( م) الذي كان يعمل ُخمَططًا لالستعمار الفرنسي.1892-م8231واملستشرق الفرنسي أرنست رينان ( 

اين املســـلم لُِيوبُولـــد فـــايس " حممـــد أســـد " عـــن هـــذا الصـــنف األخـــري مـــن املستشـــرقني، الـــذين املستشـــرق األملـــيقـــول 
غــري  –يتحــاملون علــى اإلســالم:" وإذا نظرنــا إىل املستشــرقني األوربيــني أثنــاء دراســتهم لألديــان واحلضــارات اُألخــرى 

ـــان بال –اإلســـالم  ـــزان، ويف بعـــض األحي تقـــدير واإلجـــالل، بينمـــا املـــوازين نـــرى أن دراســـاِم تتصـــف بالرصـــانة واالت
تنقلـب عنـد دراسـتهم لإلســالم، فـَُهـْم يتنكـرون عنـد حبــثهم هلـذا املـنهج، فُتسـيطر علــيهم احملابـاة العاطفيـة، فتضــطرب 

  )3(وختتل موازيُنهم، وجتانب احلق، وتبعُد عن الصواب ".
  :ِفي ُبُحوِث اْلُمْسَتْشرِِقينَ  القرآن الكريم

ـــمـــن قِ  القـــرآن الكـــرميلـــه  إىل النقـــد و التشـــويه مثلمـــا تعـــرض ن مصـــادر التشـــريع اإلســـالميمل يتعـــرض مصـــدر مـــ  لِ َب
 ُو التشــكيك يف ثبوتــه؛ لتشــويه صــورتهالقــرآن الكــرميم، وحبــوثهم يف الطعــن يف املستشــرقني، الــذين تركــزت دراســا ، ،

  وأحكامه.
  برتمجام للقرآن الكرمي. قتصر على ما يتصل أا، فسبً ع شَ تَ ا ومُ كثريً   القرآن الكرمياملستشرقني يف هؤالء  و ملا كان كالمُ 

 ِوسنتناول أقواهلم، وحتليال ِرُ أَ م، مث م، واستنتاجا راه كافيا يف تفنيدها.أبالقدر الذي  اعليه د  
  للقرآن الكريم: اْلُمْسَتْشرِِقينَ مميزات ترجمات 

  حظ اآليت:ُيال للقرآن الكرمي اْلُمْسَتْشرِِقنيَ لرتمجات  ارئالق
، : ترجم كثري من املستشرقني معاين القرآن الكرمي إىل كثري من لغات العاملعدم دقة ترجماتهم للقرآن الكريم
  وهي تزيد على مخس وسبعني ترمجة.

  وتكاد هذه الرتمجات ُجتمع وتقرر أن القرآن الكرمي من تأليف سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وقد أعانه 
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  ه من العرب أو من أهل الكتاب يهودي أو نصراين.أحد حكماء عصر 
وكل الرتمجات اليت قاموا ا يشوا التحريف والتشويه واألخطاء يف نقل املعاين من لغة القرآن ( العربية ) إىل اللغة 

   املرتجم إليها.
وخاصة يف ترمجة  –ا فـََرضً  –مث إن لغة القرآن الكرمي صعبة على املستشرقني، فاملستشرق لكي يقدم عمال جيًدا 

معىن  15معاين القرآن ال بد أن يكون قارئا جيًدا، حيث إن جذر الكلمة يف لغة العرب ميكن أن حتتوي على 
ليس هلا عالقة ببعضها، وهذا املستشرق قد يعلم بعضا منها، وعنده جهل بالباقي، كما ال خيفى أن هناك تراكيب 

  ن قبل.قرآنية جاء ا القرآن مل يعهدها العرب م
"[ التوبة  َحتى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اَألْرُض ِبَما رَُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهمْ "  فمن املستشرقني من فسر قوله تعاىل:

] فسرها تفسريا حرفيا، وليس تفسريا يُراعي الرتكيب اللغوي، فهم ال يفهمون القرآن؛ لعدم متكِنهم من اللغة 118
ًما أي: صناعة، بينما العريب األصيل يتكلم العربية َسليقة؛ وهلذا وقعوا يف أخطاء م أالعربية؛ ألخذوا العربية تـََعل

   فادحة يف ترمجام.
  طعون المستشرقين في القرآن الكريم:

  تتمثل يف اآليت: إن أهم طعون املستشرقني يف القرآن الكرمي
  : أسلوب القرآن -1

رآن:" ليس يف عامية القرآن وال صوتيته أو هويته الصبيانية اليت هي من يقول غوستاف لوبون عن أسلوب الق
  صفات األديان السماوية ما يقاس بنظريات اهلندوس ".

يقصد غوستاف لوبون أن القرآن الكرمي يف لغته وأفكاره وأسلوبه ال يرقى إىل اهلندوسية، مث ينكر مشولية القرآن، 
  اجات الفرد يف عصور الحقة بل جيعله سبًبا لتخلف املسلمني.ويرى أنه مؤقت لعصره، وأنه ال حيقق ح

  ادعاء االقتباس من التوراة واإلنجيل: -2
قال كارل بروكلمان:" اقتبس النيب حممد عن التوراة فكرة اخلطيئة األصلية، وإمنا ترجع معتقداته فيما يتعلق بالعامل 

  اآلخر إىل مصادر يهودية ".
املستشرق احلاقد على نيب اإلسالم، فنقول: كيف يقتبس هذه املعتقدات من التوراة وهو وميكننا الرّد على هذا 

  املعروف بني قومه بأن األُمي الذي مل يقرأ ومل يكتب.
  :ادعاء وقوع زيادة في القرآن الكريم -3

هو اهللا، واملتحدث إليه هو يدعي بعض املستشرقني أن املسلمني قد أضافوا فعل األمر " ُقْل " لُيهموا أن املتحدث 
صلى  –وذا يتوصل املسلمون إىل القول بأن القرآن كالم اهللا وليس كالم حممد –صلى اهللا عليه وسلم  –حممد 

  .- اهللا عليه وسلم
وما يقول ذا إال جاهل بأسلوب القرآن الكرمي، حيث لو كان ما قاله هذا املستشرق صحيًحا كيف يفوت كفار 

  كالم ساقط من االعتبار.كانوا أرباب الفصاحة والبالغة؟. فهذا  قريش الذين  
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  :االدعاء بأن القرآن الكريم مجرد عمل أدبي -4
فهو خيضع خلصائص وطبائع األدب األرضي البشري، وهكذا تعاملت الدراسات االستشراقية مع القرآن الكرمي 

تبهم الدينية حيث يدرسوا كما يدرسون اآلثار بعيًدا عن القدسية الدينية، كما تعامل هؤالء املستشرقون مع ك
  األدبية القدمية واألساطري واملالحم اخلُرافية.

  للتوسع في المحاضرة: وهذه بعض المراجع
  االستشراق والقرآن: لألستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري. -
   دفاع عن القرآن : لألستاذ عبد الرمحن بدوي. - 
  عمر لطفي العامل. املستشرقون والقرآن: لألستاذ - 
  آراء املستشرقني حول القرآن الكرمي وتفسريه. - 
  : للدكتور حممد حممد أبو ليلة.-دراسة نقدية حتليلية - القرآن الكرمي من املنظور االستشراقي  - 
  

  يف األخري أمتىن لكم التوفيق والسداد والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. 
  األستاذ الدكتور نذير محادو  


