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  ُقْرآِن الَتْدِويُن
  

]ريبة عرم[  
وِرمختلفَ   إنف ال تؤلِّ الَّتي السآنقُر علـى مـدى    النَِّبي ِقـبلليت من    قد تُ  ت كان  اليوم 

 علـى   تكُتب اآليات    إن .قطّفي حياته    جمع أو ترتب تصنيفياً    لم تٌ  ها، بيد أنّ  عشرين سنة وثالث  
 هـا ؛ بيـد أنّ   امعون المنفردون  رواها الس   كما ،على مواد أخرى مماثلة   ، و الجلودو،  خلسعف النّ 
 .قُرآنمستودع العظيم لل  ال كانت ذاكرة العرب المدهشة   . ةة خاص ليس لها مرجعي  كة و كانت مفكّ 

 غيبـاً   حفظه  بحيث أن   توقير محّل كان   كما،   إقامة صالةٍ   لدى كلِّ  ة تلو األخرى   المر تلى ي كانف
  .كان فضيلة كبيرة

ل  أجراهما الخليفة األو   نذياللّحريرين  التّ إلى   اآلنهو بحوزتنا    كما   قُرآننحن ندين بال  و
 وفـاة   مضي سـنة علـى     بعدعلى األرجح   ، و الْيمامِة معركة   في ف .عثمانو،  َأبو بكْرٍ : الثوالثّ

 خشـي  ف، قتلـوا قُرآناء ال كبيراً من قر   عدداً  فإن ؛مسيلمةد  المتمرب ُألحقت الهزيمة ، حيث   النَِّبي
رمـ ع ـ  الخليفة الثّ الحقاً غداالَِّذي    عندما « :يقول ميرخوندو.  الحقيقيص النّ من ضياعاني 

 لنسـيان  آيات القُرآِن معرضـة      وقت فإن  مع مرور ال   ه فكّر بأنَّ  َأبا بكْرٍ وصلت أخبار المعركة    
 الَّـِذي   ثَاِبـتٍ   بـنِ  زيِد  موثوق عن  ة أيضاً حديث  ثم و ١.» قُرآن ال بإصدار لهذا أمر  و المسلمين

  يسجل كالم عركْر  مإنّي ألخشى  و «: َألِبي ب اء في المواطن     يس أنالقتل بالقُر كثير   تحر فيذهب ،
ـ قد استصوب الخليفـة النّ  و.» قُرآن يجمع الإنّي ألرى أن، و يجمعوه إالّ أن قُرآنمن ال  . يحةص

، قُـرآن لمرموقة لِ  بمعرفة   اُشتهر الَِّذي و النَِّبي كان كاتب    الَِّذي ثَاِبٍت    بن زيداستدعى لحضوره   ف
 قُـرآن ، فتتّبـع ال قد كنتَ تكتب الوحي لرسول اللّـهِ  ، و ك شاب عاقُل، وال نتّهمك     ِإنَّ «: قال له و

ـ   كلِّ نوِم،  ذكرنا أعاله ا   اآليات المكتوبة كم   زيد بن ثَاِبتٍ   قد جمع  و ٢.»فاجمعه   ن اسـتطاع    م
فيمـا بعـد    و. َأِبي بكْر  األرجح إلى الخليفة      على هم قد هكامالً فإنّ لدى إتمامه   ، و  سورة ر أي تذكّ

بقيت هـذه   حيث  . محمٍد أرامل، إحدى   حفْصة أعطاه إلى ابنته     الَِّذي عمرصار بحوزة الخليفة    
  .بدون تعديل  قيد االستعماليدة سنوات الوحة على مدى عشرسخالنّ

 على قدم   لعمل يجري بينا كان ا  آخرين و  و لٍكا م  بنِ نِسَأ مساعدة   زيد بن ثَاِبتٍ   تلقىقد  ل
 مـا لـم يكـن    قُرآن من ال شيٍء لم يقبل كما روي أي ، والَِّذي  مجرياته  يراقب مر كان ع  وساق

لشـيخة إذا زنيـا   اشـيخ و ال و« :لـرجم ا مسألة آية    يما يخص فو. اثنانلم يشهد عليه    مكتوباً و 
                                                

 .١٤١، ص ٣، المجلد ٢، الجزء روضة الصفا 1
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تهم  ي  يخاف أن  ه لوال أنّ  قُرآن كان سيدرجها في ال    هنّقال إ ، و شهادته لها د   أكّ ،»فارجموهما البتة   
 شـهادة    علـى  تمكن من الحصول   لم ي  لكنَّه،   يعرف بنفسه اآلية   كان. قُرآنبزيادة شيء على ال   

ـ   هوالرجمإالَّ أن  ٢، مئة جلدةنى للزقُرآنة في ال العقوبة المقرر إن١.لهمؤيدة    ةرعيالعقوبة الشّ
و  من الناحية الفعلية،   ةاإلسالمي  يسـترجعها الَّتية من مستند لها غير هذه اآلية     ليس ثم ع  ـرم .

 مـن    إسقاطها  األحوال فإن  بكّلو. لموقفهة جيدة    كان لديه مرجعي   هأنّ  هذا ما على يبدو    يظهرو
  .تنقيحهعناية المأخوذة ب يظهر الدوينالتّ

ة أمام زيـٍد، حيـث قـام     كانت النُّصوص األصلي،قُرآنه أثناء ترتيب ال أنّمن الواضح 
 الَّـِذي االسم  وهو   ؛سورة، و لدينا اسم صحف   فصار. ة عن المعقولي  ظربغض الن  معاً بوضعها

 جمـع   ةالمشـقّ لكثير مـن    اً بعد ا  زيد يذكر أبو العالية بأن   و. القُرآِنفصول  مختلف  ُأطلق على   
  قد قُرآنل الحالي لل   الشكّ ن بأن  المسلمين التقليديي  يتمسك بعض و. هلسور بدون أي ترتيب     قُرآنال

مـن  حو؛ فلو كان األمر قد جرى على هذا النّ ؛ و حابةباً قام به الص   ترتي يتبعأنّه   و .هقضى به اللّ  
  .يحه لتنقَأِبي بكْر حاجة رنفس عب أنالص

  عمر  رفضِ  خبر  ڤايل يوردو. ض اآليات بدل بع َأبا بكٍْر    أن،  ، ڤايل د األلماني اقنّيرى ال 
 بـبعض اآليـات     َأبو بكْـرٍ  ، لحين استشهد    ر عن شكوكه باتقادٍ   كيف عب ، و النَِّبيتصديق موت   

  هذه اآليات  ن لم يكونوا يعلمون   مسلمين آخري  و مر ع يعتقد ڤايل أن  و. محمد بشأن موت    يةقُرآنال
ة هـا فرضـي   بأنّ يـرون محكمي الـرأي     اًنقادوموير و  ٣،ِنلِْدِكه  بيد أن  .قد لفقهما َأبا بكٍْر    أنو

في الواقعأساس أدنى ، ليس لها ةاعتباطي.  

،  لم يمتْ  « :، قال ال حراك به   النَِّبيشاهد وجه   إذ  ، و مرع :كان المشهد لدى وفاة محمدٍ    
.. . لم يمـتْ  اللِّه رسوَل إن،أنت تكذب «، إلقناعه على أحدهم سعى     قد رد و. » شي عليه بل غُ 

بكلمات مماثلـة خاطـب      و ٤.» رك والشّ فاِق النّ  يقضي على كلِّ    أن ، لن يموت قبل    اللّهِ فرسوُل
ـ  أَ !أنصـت  !لك يا عمر  سِرعلى   «: ، وقال َأبو بكْرٍ  تدخل بعد ذلك و. للتو تجمع   الَِّذيالحشد    ملَ

                                                
 ويورد مارغوليوث ما قالته عائشة عـن أن هـذه   ).Nöldeke, Geschichte des Qorāns, p. 194 (: انظر1

 تحـت سـريرها وفيمـا بعـد ضـاعت ـ       موضـوعة ) من الـرقِ (، كانت في قطعة )آية الرجم(اآلية 
)Mohammed, p. 219. .( ةاِئدوتعليقاً على سورة الم)د بإخفاء كتبهم المقدسة، يقول ) ٥/١٨وحيث اُتهم اليه

تفسـير  حسين والبيضاوي بأن آية الرجم من المسائل الَّتي أخفوها والَّتي كانت فـي الكتـب الخمسـة ـ     
والنّص الَِّذي يستشهد به مـارغوليوث      [ .٢٥١، ص   ١بيضاوي، المجلد   ال. ١٤٠، ص   ١، المجلد   الحسيني
 ورضـعات الكبيـر عشـراً،      آية الرجم لقد أنزلت   « :  حيث يروي عن عائشة    مسند اإلمام أحمد  وارد في   

ــ  » فكانت في ورقة تحت سريٍر في بيتي، فلما اشتكى رسول اللّه تشاغلنا بأمره ودخلت دويبة لنا فأكلتها     
 ].رجمالمت

قيل إن هذه اآلية واآليات األربعة التّالية نُسخت بآية الرجم الَّتـي تـردد عمـر فـي                 ) ٢٤/٢(ور   سورة النّ  2
  .إدراجها في القُرآن بشكٍل دائٍم

3 See Geschichte des Qorāns, p. 197. 
  .٧٣٠، ص ٣، المجلد ٢، الجزء روضة الصفا 4
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اً بعد معركة ُأحـد     الحق و ١.﴾ ِإنَّك ميتٌ وِإنَّهم ميتُون      ﴿: النَِّبي بهذه اآلية إلى     الىاللَّه تع يوحي  
ا   ﴿:  الوحي جاء  فإنمدومحم              ـتُمقُِتـَل انقَلَب اتَ َأوُل َأفَِإن مسِلِه الرخَلَتْ ِمن قَب وٌل قَدس٢ ِإالَّ ر 

. مـر  ع شـك  وقد بدد هـذا .»اً قد مات محمد ، أناًمحمدمن يعبد ، ، فليعلم٣﴾علَى َأعقَاِبكُم ؟  
ِلـك  وما جعلْنَا ِلبشَـٍر مـن قَب   ﴿: مثل ،وتـ المعنات أخرى تتحدث ـة على أي حال آي   ثمو

تَّ  الْخُلْدتِ       ، َأفَِإن مو؟ كُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْم ونالْخَاِلد منَـا        كُلُّ ﴿و ٤.﴾ ، فَهِإلَي ِت ثُمونَفٍْس ذَاِئقَةُ الْم 
ونعجولهذا ٥.﴾ تُر    كْر   ة   يجب أن تُعلن براءفمن غيـر المعقـول      من الخداع المتهم به   َأِبي ب ،

  .جميعهاها ه قد دساالفتراض أنّ

ووصـينَا   ﴿: مقحمـة ) ٤٦(من سورة األحقـاف      اآلية الخامسة عشر     أنل   ڤاي يعتقد
؛ حتَّى   وِفصالُه ثَالثُون شَهراً   ، وحملُه ، ووضعتْه كُرهاً  ، حملَتْه ُأمه كُرهاً   اًواِلديِه ِإحسان اِإلنسان بِ 

 و هلَغَ َأشُدنَةً قَاَلِإذَا بس ِعينبلَغَ َأرب :» تَكمِنع َأشْكُر ِني َأنِزعَأو بالَّتي ر عو لَـيتَ عملَـى   َأنْع
  ياِلدحسب المفسر حسين   و .﴾ »و كٍْر    ، فإنا بثالثـين  و ثمانيله من العمر    اعتنق اإلسالم و  َأب 

ِنـي َأن َأشْـكُر     رب َأوِزع  « :ن من عمره قـال    في األربعي  و .ه مهتدين أيضاً  يوكان والد . سنة
  تَكمو. »ِنع    ها ال تب  ، لكنَّ ة تشير إليه   هذه اآلي  على هذا فمن المفترض أن شـكٍل مـن     رهن بأي
  أقـلّ  ها بـدون شـكٍ     قد اختلق  ، لكان  آيٍة بشأنه  بتأليفه رغب   لو أنَّ   إذْ ،هاه دس على أنَّ  األشكال

  .قعا ال تملك أساساً في الوكونهاهمة بالوسع نبذ هذه التّو. غموضاً بكثير

  

  ] عثمانتدوين[
 على الر  كْر َأِببتوجيه مباشر من     جرى   التحرير غم من أني ب  كانـت  طبيعتـه  ، ِإالّ أن  

ـ    تنبع  عظمة قيمته  ، لكن كبرىة   أهمي ال يجب أن نعزو إليه    ، و خاصمشروع    ه شـكّل  مـن أنّ
 قـد  زيد بن ثَاِبتٍ   كان   ما إن  المراجع   ك بعض تشكّو. عثمان الموثوق للخليفة    إلصدارلاألساس  

، حفْصة  يدي  إلى وصله   فإنّ ؛ُأنجز العملُ ه لما    والحقيقة إنّ  ، ال أم،  َأِبي بكْر  عمله قبل وفاة     نجزأ
ة للمشـروع   بيعة الخاص  الطّ  أن  حال على أي .  بكْرٍ يشير ضمناً إلى موت َأِبي    هذا  ، و ابنة عمر 

نةبي.  

                                                
 ).٢٩/٣٠( سورة الزمر 1
  .لقد انتشر في معركة ُأحٍد نبأ بأن محمداً قد قُتل. عتم إلى الشّرك أي رج2
  ).٣/١٤٤( سورة آل عمران 3
 ﴾ غامضة فهي قد تنطوي علـى أن محمـداً كـان    من قَبِلكإن عبارة ﴿ ). ٣٥ ـ  ٢١/٣٤( سورة األنَبياء 4

ارحين ال يفسرونها كذلك ويستدلّون من كامل اآلية مختلفاً عن أولئك الَِّذين مضوا وأنّه لن يموت، بيد أن الش       
  .كلية الموت

  ).٢٩/٥٧( سورة العنْكَبوت 5



 ٧

 كـانوا   هـم  ذلك أنّ  قُرآنة لل ة دراسة نقدي  ، لم يكن ثم   اس هذه الكتلة الكبيرة من النّ     رغم
هم استمروا بـتالوة  إنّف بهذاو.  الغنائمبتكديس، وارياصل الجع المتورا بالص بعيدٍ مشغولين لحدٍ 

 مـن   يـر ثكو،   ثَاِبـتٍ   بنِ زيِدأعاروا القليل من االنتباه إلى ترتيب        كما كانوا معتادين و    قُرآنال
 قائـد الجـيش     عمـر  أمر،  ) م ٦٣٦(د معركة القادسية    بعو. منه قليالً  كانوا يعرفون    المسلمين

 دعي أحـدهم  فلما. قُرآنن كانوا أفضل إطالعاً على الالَِّذي المحاربين علىسيم الغنائم افر بتق الظّ
 آن من ال   شيئاً  يعلم  ال هأنّو ،كثيراً  المعارك قد شغلته   أجاب بأنه قال آخر إنّ  و. عن ظهر قلب   قُر

ـ  ،العلماء حتى بين     نشأت تناقضات  ،بمرور الوقت و.  فحسب » البسملة   «  إالَّ يعرفال   ، نِذيالَّ
 تمـايزوا   ؛ ذلك إنّهـم   يصونون رفعة القراءات  هم ثقات    على أنّ  األصقاعظر إليهم في مختلف     نُ
 بـن  الِمقْـدادِ  ةفسكان حمص وقفوا إلى جانب قراء  .  بصدد المسألة   بينهم  تدب بدأت الخالفات و

قـد  و ٢. وهكذا  أبي موسى   جانب  والبصريون إلى  ١؛مسعوٍد ابن    جانب الكوفيون إلى ؛ و األسود
ـ     كيف ي  اسالنَّل   تساء ، إذْ  للغاية وخيمةعواقب   ب هذا الوضع هدد   ة نصـوص   مكن أن يكون ثم

. موثـوقٍ  و  جديـدٍ  تدويٍن  إصدار عثمان الخليفة   اعتزملهذا   و ؛اًواحد اًقُرآناللَّه أنزل   ، و مختلفة
أخـذوا  ف . إلنجـاز العمـل    ٣ من قريش  لعينالض، وبعض    كان من أهل المدينة    الَِّذياً  يدزفعين  

. من الحصـول عليهـا     تمكنوا   الَّتي النسخ   كلَّجمعوا  ف،   الجديد للتدوين  أساساً ي بكْر َأِبتصنيف  
ا ، ما عـد   الحصول عليها من  ن  تمكّ الَّتيسخ القديمة   ع النّ ي جم  أتلفَ عثمان ، فإن عندما أنجزوه و
قـد   و ٤. حاكم المدينة  مروان  على يدي  تلفستٌِسرعان ما   هذه  و. حفْصة تعود إلى    الَّتيسخة  النّ

  .بوصفها الكتاب الوحيد المعترف به مختلف األقاليم في المعتمدة النسخة عممت

ألعضـاء   هـائي  النّ الحكم رد  في حال حدوث تباين في اآلراء       ثَاِبتٍ  بنِ زيِدكان على   
لغـة أهـل   ب حفظ آنقُر الفإنعلى هذا و.  الخليفة نفسهالرجوع لرأي، أو   نيقرشيقيح ال لجنة التنّ 

                                                
وقد رفض ابـن  .  جاء في أحد األحاديث النّبوية بأن من أراد أن يتلو القُرآن بصحة فليقتِف قراءة ابن مسعودٍ     1

  أمر الخليفة بضربه، حيث مات جراء ذلك ـف. مسعوٍد في أول األمر تسليم نسخته إلى لجنة التدقيق
Journal Asiatique, Décembre 1843, p. 385. 

 Observations sur le Chapitre inconnu du Coran, publié et traduit(ميرزا ألكسندر كاظم ِبـك       
par M. Garcin de Tassy, Journal Asiatique, quatrième série, tome II, Imprimerie Royale, 

Paris; 1843, pp. 377- 446.  (]آن، نشر وترجمة السيد غارسين مالحظات بصدد سورة مجهولةمن القُر 
  ]دي تاسي

وتشير السورة المجهولة إلى . ضرب عثْمان بأن أضلع ابن مسعوٍد كُِسرت بسبب من         األدب الشيعي يؤكد       
  .انظر الحقاً. سورة النورين

ـ 2  ,Geschichte des Qorāns (.  يقدم ِنلِْدِكه رواية ممتازة حول الطريقة الَّتي ظهرت فيها هذه االختالفات 
pp. 280-5.(  

  . قبيلة أو أسرة مكّية، والَّتي كان النَِّبي ينتمي إليها3
ـّى    4  نسخة القُرآن الَّتي كانت تحتفظ      حفْصة ِإمرة المدينة في عهد معاوية، طلب من         وان بن الحكم  مر لما تول

وبعد وفاتها صادر مروان النّسخة وأحرقها علناً لينهي بذلك ما يروج مـن أقـوال         . بها، لكنها أبت تسليمها   
 .المترجمعن اختالفها عن نسخة عثمان ـ 

http://www.al-islam.org/thaqalayn/nontl/Traditions.htm#four
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، في  )ة(بـ  ) تابوة( أرد أن يكتب     اً علي أن  عن ما نقلته األخبار   على تدخل الخليفة      ومثال .ةَمكّ
 ف) ت( بـ    أرادوا  اآلخرين حين أنانر  قرثمكونها تناسب لغة     كتابتها بالصيغة األخيرة    أخيراً ع 
، بـل اقترضـها     ة كلمة عربي  تليس) تَابوت (ل إيضاحي غير مناسب ذلك أن     اهذا مث و. قريٍش
دمحم  من العبري  و ١.ةة الحبري     قاطالنّ على اختالفها بصدد هذه      واياتقد قصد من جميع هذه الر 

 ٍد، لغة جبريل و    حسب لغة مكة   التدوين كان  إظهار أنمحو. م قيل إن   اً فـي    للخليفة باعثاً سياسي
ـ  ال ص بصدد النّ   الشك تصفيةر  ه كان يأمل عب   بأنّو،  عمله بصدد هذه القضية     صـياغة  و يقُرآن

، خصـومه  بمواجهةي من حزبه يقو واألتقياء المؤمنين  لدىمكانته من   يرفع  أن ،معتمدةخة  نس
مصادقة صـحابة    دعم و   على حازه  ، بيد أنّ  ربما كان األمر كذلك   . ءأقويا كثيرين و  وان كان الَِّذي

 اآليـات    الخليفة جمع كـلَّ    أنمن الجلي   . نجز العمل  لما أُ  ن لوال إجماعهم وتعاونهم   الَِّذي،  النَِّبي
 آيـة  عثمانرأت لـ لقد ق« :ابن الزبيِريقول . ايةـل الحيطة والعنـ بكام تدبيرها تمكن من الَّتي

﴿ الَِّذي و نفَّوتَوي اجاً   نوَأز ونذَريو ِمنكُم  تَاعاً واِجِهم موةً ِإلزِصياجٍ   ِإلَى الْحِإخْـر ـرِل غَي٢﴾ و ،
  اِج   ﴿ وقلت له إنإخْر را األخْرى ﴾ غَيخَتْها٣،قد نَسهتَكْتُب ان ؟ فقال  فَِلمثمَأِخـي ال   ‹، ع نا ابي

  .» › ُأغَير شَيَئاً ِمنْه ِمن مكَاِنِه

النّ إن آن الحالي لل  صقُر ثَاِبتٍ  ته َ  ثب نب ديـ .  ومساعديه ز  باسـتثناء   ظوا بالبسـملة  احتفف
حـول   باالعتبـار    اً جـدير  اً شك  لديهم  قدموها لذلك أن   الَِّذي المبررو. )٩ (التَّوبة سورة   مطلع

كتابتهمـا   إلى قرار  هاية النّ لوا في وقد توص .  أم ال   معاً ٤التاسعةو امنةة الثّ السور وجوب وضع 
ظهـر  يغيابها   إن. للغايةمة فصل واضحة كونها عال، البسملةتوايثبهم لم  ، بيد أنّ  بشكٍل منفصلٍ 

  هـو إلـى حـٍد بعيـد        السور ترتيب   إن. نة بعض الشك حول تقسيمها إلى سورتي       كان ثم  هأنّ
يرتبطال  و اعتباطي على اإلطالق  ٍإ مبد  بأي .  فعلى األرجح لـم يـتمكن      . ضةوسور كثيرة متبع

 اآليـات  بهـذا فـإن  و، لت متى تنز المختلفة السور متسليمه لدى    ثَاِبتٍ  بن زيداس من إخبار    النّ
 سـيرين    بن محمدحو عندما سأل     النّ  هذا علىو. تّاريخ والمكان  لل  اعتبارٍ أياختلطت معاً بدون    

ـّفوه كما ُأنزل، األو    «: ه قال ، فإنّ اً مرتباً تاريخي  قُرآن كان ال   ما إن  عكرمةَ لـو  ول؛  ل فـاألو  أل
أ على اجتمعت األنس والجنـِّ يؤن   .»فوه هذا التأليف ما استطاعوا ل

                                                
1 See Geiger's Judaism and Islam (S.P.C.K., Madras), p. 31, and Nöldeke's Geschichte des 

Qorāns, p. 211. 
  .المترجمـ ) ٢/٢٤٠( سورةُ البقَرِة 2
  . من سورِة البقَِرِة، الَّتي تحدد العدة بأربعة اشهر وعشرة أيام٢٣٤ على سبيل المثال اآلية 3
4ورة اَألنْفَاِل سِةورةُ وسبالمترجم ـ  التّو.  
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 قـد،  النّملكـة ذين كـانوا يفتقـدون   اس، الّيعود ذلك في الواقع إلى طبيعة العصر والنّ  
وضع و،  ة في أفضل طريقة ممكنة    السوربعوها هي ترتيب آيات      اتّ الَّتية  ليالقاعدة الوحيدة الج  و

  .اريخي التّالتعاقبدون اإلسناد إلى ، بفي اآلخر األقصر من ثم وأوالً،األطول  السور

  

  ]أحرف غريبة[
 آلم؛ آلمـر؛    :هيو. ة، ومن المستحيل تحديد معانيها     أحرف مفرد  السورتتصدر بعض   

 تحتوي على قصص    الَّتي،  )١٩( سورة مريم    مطلعفي  األخيرة موجودة    و ١.ألر؛ طه؛ كهيعص  
ـ    ٢ملك الحبشة   تُليت على  وكانت هذه السورة قد   ،  معمدان والمسيح يوحنا ال  فراء  في حضور الس

 هذه الكلمات الغامضـة     راض بأن دفع الدكتور شبرنِغر لالفت   ما  هذا  و.  إليه محمدن أرسلهم   الَِّذي
 .)Jesus Nazarenus Rex Judæorum (ترمـز  )I.N.R.I(، مثل األحـرف  اًسيحي متمثل رمزاً

  :اليةه سيكتب هذه األحرف بالجملة التّوعلى هذا فإنّ

  صارى ملك اليهوديينسى النّعي

 ليس ضروري ةاً، بالعربي   إذْ ٣.الختصـار صياغة ا  ل ل من الكلمة  ، استعمال الحرف األو 
) ي(و) ك ص ع  ( الـدكتور شـبرنِغر يأخـذ        على هذا فإن  ، و  الحرف األكثر بروزاً   أخذيمكن  

، لقرأ مـن األسـف    يف،  وايالى الز ، بوصفها نقوشاً ع   ئتِرقُ و النّحوها كُتبت على هذا     أنّيفترض  و
  ـ: على الشَّكِل التَّالي

  ،النصارى= ص  ،عيسى = ع

  ٤.وديـيه= و ي  ،ملك = ك

إن  حتمالً علـى اإلطـالق    ه ليس م   بيد أنّ   الفتة للنظر للغاية،   بطرافةأي يتسم    هذه الر .
ـ       «:  الحروف بشأن هذه مخشري  الزه  ون ما يقول  دلْ خَ يورد ابن و ي فيها إشارة إلى بعد الغاية ف
التفاوت موجود في داللتها بعـد  والبشر فيها سواء، و منها، فٌلَّ المنزل مؤ  قُرآنجاز، َألن ال  عاِإل
ال يسـتطيعون   هـم   ، بيـد أنّ   اس يعرفون هذه األحرف    النّ أن فكرة   عتطابق م يه  إنّ ٥.» ْأليفالتّ

 حات عـدة فـي البحـث       ِسل إيضا  ميقدو. قُرآنال كمثل    شيءٍ م نظم الي ال يمكنه  بالتَّ، و إدراكها

                                                
  .المترجمـ  » الحروف المقطعة«  تُسمى هذه األحرف في علوم القُرآن بـ 1
  .المترجم النَّجاشي ـ 2
  ).κ τ λ(، والَّتي ترادف )الخ(في ) آخر(تمثل ) خ( وعلى هذا فإن 3

4 Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. 20, p. 280. 
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 سـخِ لـى النّ  ة للمالكين موضـوعة ع     عالمات خاص  ِنلِْدِكه يعتبرها و .قُرآنمهيدي لترجمته لل  التَّ
ٍدعارة لالميإلى النَّلت سهواً تسلّالَّتي، وز ص.  

  

  ]بعغات الساللّ[
 ؛١﴾فُصـلَتْ   ِكتَاب ُأحِكمتْ آياتُه ثُم ﴿ ـ  حريفن التّ مقُرآنالبعصمة  يؤمن المسلمون

 ان ه كان يتأتى على   أنّ الحقيقة   بيد أنثمأخـذ  قحينالمنّبه  صحو ع    عـين  ات ب  مختلـف القـراء
 سـبب مما ، ةي لصالح القراءات المكّاً إهمالهاضروريكان ما إذا ، و موثوقيتهافحصاالعتبار، و 

ـ    كَعبٍ  بنِ ُأبياستناداً إلى   ه وجد حالً للصعوبة     بيد أنّ .  ليس بالقليل  لغطاً الَّـِذي حابة  ، أحد الص 
إذْ  ٢.»  عن ُأبي بـِن كَعـب    قُرآن خُذُوا ال  «: عنه النَِّبي ، والذي قال  قُرآنصار قارئاً مشهوراً لل   

ي ا روى أن بن ٍبكَع ر ،آنتال ال  مسجداً و   دخل كان قد  ع برجلٍ وا عهده  قُرفـأخبر ؛ باختالف عم  
فرددت إليـه أن    ؛   على حرفٍ  قُرآن إلي أن أقرأ ال    ي أرسلَ إن رب  «: النَِّبيفقال  . باألمر اًمحمد
ـ ؛ن أقرأه على حرفي إلي أن فأرسَل،  ي على أمتّ  هون   فأرسـلَ ،ي فرددت إليه أن هون على أمتّ

 أن و. »  أقرأه على سبعة أحرفٍ    إليآنة أيضاً حديث بشأن ال    ثمقُر   يقول إن ع   رالخَطَّاِب،  [م بن
ـ  في حياة رسول اللّه، فاستمعت لقراء     الفُرقَاِن سورةَ سمعت ِهشَام بن حكيِم يقرأ       «: قال ].م ، هِت

رت الة، فتصـب   في الص  ٣ اللّه فكدت أساوره    رسولُ يقِْرئِنيهافإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم        
يها رسـول  قُرآنأ: الق.  سمعتك تقرأالَّتية  السور أقرأك هذه    نم: ، فقلت فلببته برادئه ،  محتى سلّ 

 به أقوده إلى رسول     ، فانطلقت يها على غير ما قرأت    قُرآن قد أ   اللّهِ  رسولَ كذبت فإن : اللّه؛ فقلت 
. تُقِْرئنيها على حروف كثيرة لم      الفُرقَانسورة  بي سمعت هذا يقرأ     إنِّ: يا رسول اللّه  : فقلت. اللّه

: قرأ، فقال رسول اللّـه     سمعته ي  الَّتية  يه القراء رأ عل ، فق  اقرأ يا هشام   !أرسله: فقال رسول اللّه  
. ذلك ُأنزلـت  ك:  اللّه فقال رسولُ : يقُرآن أ الَّتي ةفقرأت القراء . اقرأ يا عمر  : لثم قا . كذلك أنزل 
، صـعوبة  أزال هـذا كـلَّ   ف ٤.»ه  ر من ا تيس  م فاقرءوا،  نزل على سبعة أحرفٍ   ُأ قُرآنإن هذا ال  

                                                
  ).١١/١( سورة هود 1
ِمن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد، وسـاِلٍم،  : خُـذُوا الْقُرآن ِمن َأربعٍة« :  في البخاري ثمة حديث منسوب لمحمد يقول   2

  .المترجمـ » ومعاِذ بِن جبٍل، وُأبي بِن كَعٍب 
 .المترجمأخذ برأسه ـ : أساوره 3

4 Journal Asiatique, Décembre 1843, p. 378. 
  :إن الحديث المتعلّق بالقراءات السبع أشير إليه في كتب معروفة جيدة مثالً

  ).مشكاة المصباح(ـ ُأنِْزل الْقُرآن على سبعِة َأحرٍف 
  ).مجمع الغرائب(ـ ُأنِْزل الْقُرآن على سبعِة لُغَاٍت 

بلى سآن عٍف كُلّها كاٍف شاٍف ـ نِْزل الْقُررِة َأحمجمع البحار(ع.(  
  .قريش، وهوازن، وطيئ، وهذيل، وحمير، وثقيف، واليمن: فكأنه قال سـبع لغات العرب

    بع   « يقول آخرون بأنمنها في المدينة، ونسخة في كـلٍّ       تمثل سبع نسخ مختلفة؛ كانت اثنتان     » اللّغات الس  
. الَّتي هـي قيـد التـداول اآلن    » النّسخة العامة   « ا، وُأخرى سميت    مكّة، والكوفة، والبصرة، وسوري   : من



 ١١

ـ دقة اإلِ  منحت المصا   بهذا الشكلّ  ِبيالنَّ أظهرها   الَّتي البصيرةو ـ    لهي رق المختلفـة   ة علـى الطّ
ـَّها   ظر إليها   نُ و قُرآنراءة ال ـلق ـ ذا مـا    ـهو. على وحيه  انـبرهعلى أن القـراءات   « سأس 

 .قُرآن لل قراءبعة المشهورين   جال الس ر ال دميت بعد  س الَّتيو.  المعترف بها اآلن   قُرآن لل »السبع  
رصة كبيرة لالخـتالف    ه نشأت ف  ، فإنَّ عثمانط في مصحف     عالمات تنقي  هنالك من   لم يكن  ِإذْو

هما و . مالئمةً األكثرن اعتبرهما   اللتي،  تين اثن أي العام اختار   الر  فإن األيام بمرورو. التّالوةفي  
فع فـي   ناو ؛ة في الهند  المتبعو،   عاصم اإلمام  سار عليها  الَّتي،  حفْصةقراءة  . يد التداول اآلن ق 

  ١.ةالجزيرة العربيإفريقيا و

  

]رفض ِوينان تَدثمع[  
 كلَّ ما طالته يـده مـن        أحرقَ هنَِّإ، ف ة نسخته الخاص  دوين ت أتما  م، لَ عثمان نِإبالواقع ف 

 عن نفسه   ه رد  إالّ أنّ  ٢. األصلي صتغيير النَّ  أساساً لالتهام ب   أرسىوهذا ما   ،   من قبل  نةمدونسخ  
 فريق يدعي أن لديه النسـخة   وكان كلَّاس؛قاً بين النّ كان مفر   القُرآن ه قام بذلك ألن    بأنّ ،ةالتهم
وسـط،   المتوسطة في ال، ثموضع السور األطول في البداية  جمع القرآن، ف  ه  وأضاف بأنَّ . األدق

 الَّتـي حف  ، وجمع المصـا    المجموع بين النّاس   ص النّ وزعه  ، وأنّ السور القصيرة في اآلخر   و
  ٣.هالديهم، وأحرق

األرجح إن ان  هو أنثميمكن أصدر أفضل ما عبيد أن ،بصـدد صـيغ    أحاديـثَ ة ثم 
ِإذْ . مسـعودٍ  ابـنِ  وٍبكَع بن ُألبية منها األكثر أهميو.  لم تندثر فوراًالَّتيأخرى من الكتاب، و   

ي روى أن ور ي قد دمج  ُأبالمعقوللنقيض من    على ا  ٤،)١٠٦( و )١٠٥(ة  السكما. ةي ر ترتيب   غي
، أو كما   سميان سورة الخلع وسورة الحفد    ن، تُ ين جديدتَ يه أضاف سورتَ  أنّ وتنقل األخبار . السور

  :، وهاتان هماالقنوت سورة يطلق عليها أيضاً

  
                                                                                                                                       
ويشير ميزرا كاظم بيك إلى أن هذا التفسير األخير ال يتمتع بمصداقية، ذلك أن النّسخ السبع المختلفـة لـم                    

  .تظهر للوجود إالّ بعد وفاة النَِّبي
وبدون تحديد السورة، ونحن أوردنا النَّص يورد المؤلِّف حديث عمر بدون ذكر اسم هشام بن حكيم،       [

 سنن الترمـذي  ، و صحيح مسلم ، والحديث مذكور في     )كتاب فضائل الصالة   (البخاريأعاله كما هو لدى     
  ].المترجمـ ) كتاب االفتتاح (سنن النّسائي؛ )كتاب القراءات(

 الَّتي أنتجوها، يمكن العودة ِإلى كتاب ِسل   » القراءات المختلفة   «  لرواية تفصيلية بشأن قراء القُرآن هؤالء، و       1
)Faith of Islam (3rd ed.), pp. 63-5, 398-405.(.  

 ,Journal Asiatique(، استشـهاد وارد فـي   )حـق اليقـين  ( يعتبر الشِّيعة حرق القُرآِن جريمةً كبـرى  2
Décembre, 1843 p. 384..(  

  .١٦٦ص  الجزء الثاني، المجلد الثالث، روضة الصفا، انظر 3
  .المترجم سورةُ الِْفيِل، وسورة قُريٍش ـ 4
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  ]الخلعسورة [
  حيِمن الرحمر ال اللِّهبسِم

 ونَخْلَع ونَتْرك   * ونُثِْيي علَيك والَ نَكْفُرك      *غِْفرك  اللَّهم ِإنا نَستًِعينُك ونَستَ   
كرفْجي نم.  

  ]الحفدسورة [
  حيِم الرِنحمر ال اللِّهبسمٍِ

    دبنَع اكِإي ماللَّه* لََو   ـّي  و ـَس   * دجسنَك نُصِل  * ونَحِفـد    عىوِإلَيك نـ
 ـَك   ١.نَخْشى عذَابك ِإن عذَابك ِبالْكُفاِر  ملْحقٌو *نَرجو رحمت

  

ـ  ،  قُرآِنتبتا على هامش ال   كُ،  ن مجرد صالتي  ورتانالس هاتان   ربما كانت   ه لـيس  بيد أنّ
القـرن  يعـود إلـى      من إيجادهما فيه     ِنلِْدِكهن   تمكّ  كتاب  وأقدم . أم ال   األمر كذلك   كان  إن جلياً

ـ  و ٢. أصيلتين ِنلِْدِكهيعتبرهما  و. ُأبيتان من مخطوطة    هما مأخوذ و. الهجريالخامس   ي روى أن 
دعواهم  ﴿،  )١٠/١٠ (يوِنسبعد كلمات سورة     قُرآن في ال  ع يجب أن توض   ة الثانية منهما  السور

ليسـتا فـي    ،  نتيالسورن  في هاتي  انت هناك لفظ  .﴾ »م  سالَ «ِفيها سبحانَك اللَّهم وتَِحيتُهم ِفيها      
  .)حفد(، و)أثنى (:عتمدالم قُرآنال

؛ بيد   اإلنسان ليس اللّه  و  اللّه  اإلنسان  يخاطب  فيهما ن بأن تيالسور نعلى هاتي ويعترض  
أن الي  وبالتّ،  )١ ( في سورة الفاتحة   ة أسلوباً مشابهاً   ثم  حسب و. هذا االعتراض ال وزن له    فِإن

يبدو أاتالمروي معروفة في األوقات الباكرة كانتةاألدعي  هذهن .  

ـ  وس) ١١٣ (لَِقورة الفَ سو) ١ (الفَاِتحِةورة   س  تسقط مسعوٍدفي نسخة ابن    و  اِسورة النَّ
)١١٤(. آنيروى أن نسخة    وقُر اريختبة حسب الت   مر ]بِن أبي طالب  [   علي   ضـعت  ، حيـث و
لِقورة  سمن المستحيل القول  ، ف ةسخ النّ ه ليست لدينا هذه   بما أنَّ أوالً؛ و ) ٩٦ (الع   كانـت    مـا إن 

                                                
) »الحفـد   « ، و »الخلـع   « (مختلف صيغ هذين النصين     » تاريخ القرآن «أورد ِنلِْدِكه في كتاب المرجعي       1

انظـر  . وقد أوردنا أعاله النَّصين الواردين في متن المجلد الثّاني لكتابه المـذكور           . والمصادر العربية لهما  
  :من النص األلماني) ٣٥ ـ ٣٤ص (

Geschichte des Qorāns, II, DIE SAMMLUNG DES QORĀNS, by Theodor Nöldeke, Dieterich'sche 
Verlagsbuchhandlung, Leipzig, Germany,  1919 . 

 التّي صدرت حديثا بإشراف جورج تامر، بيروت، عن مؤسسة كـونراد ـ   الترجمة العربيةجع وكذلك را
  .المترجم .٢٦٧ ـ ٢٦٦، ص ٢٠٠٤أدناور األلمانية، 

2 Sketches from Eastern History, p. 53. 

http://muhammadanism.org/German/Noldeke/geschichte_2/geschichte_2.pdf
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 و ١. ال  أم واية صحيحةً هذه الر ي ـا  بـاختالف  لدى عائشة مرتبة   كانت الَّتيسخة   النّ روى أنعم 
سـخ  النّع هذه   يلكن جم  ٢سوياً،) ٩٤( و )٩٣(ة  السور ِخس النّ  بعض تضعو. زيد بن ثَاِبتٍ  وضعه  

  .ليست بحوزتنا اليوم

ـ وٍدمسعلقد كان ابن  ـ الهوتي كبير وهو صحابي و   صاً لـنّ  األكثـر جـدي   المناوئ 
ه جلب  ا فإنَّ بهذنقيح و  إلى رئيس لجنة التّ    قُرآن تسليم نسخته من ال    مسعوٍد رفض ابن وقد  . عثمان

 ٣. نالـه  الَِّذيمات بعد عدة أيام متأثراً بالضرب       ف.  الذي ضربه علناً   ،على نفسه غضب الخليفة   
هذا التص  إن الغير   و  القاسي فرروضمنـذ ذلـك     و هو معاصر هجنه من جانب الخليفة است    ري

 ة الحين فإنة جريمة بغيض   إليه بوصفه  او نظر الشِّيع .لكن  األعداء كثرةغم من    على الر   فـإن ، 
اً للمعارضـة، ومشـايعين      ذلك أوجد سبباً شـرعي     ومع أن . مكان الصدارة ه  قُرآن جعل ل  عثمان

 إلى  ظر نُ ه، بأنّ ه تدوين عثمان   لقي الَِّذين القبول العام     يجب أن نفترض م    ناإالّ أنّ متحمسين لها،   
، الشِّيعة  قام به  نسخة عثمان على  ة بكثير   راض األكثر جدي   االعت إن. ه أصيل  على أنّ  صهذا النِّ 

 في  قطّثمانع رفضوا كتاب    اً أو أتباعه   علي  يفيد بأن   حسن يخي تار  شاهدٍ هنالك من ه ليس    أنَّ مع
 قيمتهـا   غم مـن أن   على الـر  ، و ضده هي من تاريخ متأخر بكثير      االتهامات   إن. الباكرالعهد  

  قـد  قُرآنسخ من ال   بعض النّ   أن ال شك . اً كلي  يمكن تجاهلها   ال ه، إالّ أنّ  ة ليس بالعظيمة  اريخيتّال
 يعيالمأثور الشّ و. الفها جميعاً  بإت قضت الَّتي لدى أصحابها خالفاً ألوامر الخليفة       بقيت محفوظة 

ي سجل بأن قال النَِّبي: »  يا علي ! ال  إن آن؛   خلف فراشي  قُر حف والحرير والقـراطيس   في الص. 
سخة  استلم هذه النّ   ه بأنّ ليقال ع و. »وراة   كما ضيعت اليهود التَّ    هال تضيعو و؛  اجمعوهو،  فخذوه

  . بيته فيالنَِّبي على اقرأه أصفر وفي ثوٍب

 محفوظاً  قُرآنالهذا   يبقى    يجب أن  ه بأنّ ، قال علي  ييع، حسب المأثور الشِّ   السببلهذا  و
،  رفـض  ،النسخ األخـرى  ب تهال مقارن من أج  يستعير نسخته     أن مرلما سأله ع  و. آل بيته لدى  

 آن ال قائالً بأنال يمكن إخضاعه  ، و كماالً لديه هو األكثر دقةً و     الَِّذي قُر تغيرات أو تبديالت     ألي 
 تكون يمكن أن عترتهنسخته إلى    نقله ينوي   قال بأنّ و. ة في نسخ أخرى    ضروري    من أجـل أن  

شـأ  ه ين ، فإنّ ةٌ صحيح ه الواقعةَ  هذ بافتراض أن  و ٤. لحين قدوم اإلمام المهدي    مودعةً لديهم  تبقى
                                                

داة وفاة محمـٍد؛   يورد اليعقوبي ذو الهوى الشيعي في تاريخه رواية تفيد بأن علي بن أبي طالب جمع القرآن غ       1
مقسماً إياه إلى سبعة أجزء، والتقسيم الذي يورده اليعقوبي ال يشير إلى تصنيف على أساس التعاقب الزمني                 

وتفتقد روايـة اليعقوبي الموثوقية التاريخية، وبالوسـع إدراجها في سياق الصراع السـنّي ـ   . لنظم القرآن
  .المترجمبقية شخصيات العهد اإلسالمي المبكّر ـ الشِّيعي، وهي محاولة لمنح علي أفضلية على 

  .المترجم سورةُ الضحى وسورة َألَم نَشَرح ـ 2
  ].Journal Asiatique, Décembre 1843, p. 385 :يحيل المؤلِّف إلى[ 3
4 Journal Asiatique, Décembre, 1843, p. 387.  فيإلـى    فاروضة الص ترد رسالة طويلة مـن علـي 

ـ » إن النَِّبي شرفني بآيات عدة منزلة بشأني، وهذا ما يعلي من مقامي             « : اوية حيث يقول علي فيها    مع
  .٣٣٦، ص ٣الجزء الثّاني، المجلّد 
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اً سؤال طبيعي:  كيف أن  كتاب الموثوق الوحيـد   ها بوصفها ال   ب اً لم يجعل نسخته معترف    ا علي .إن 
 إلقنـاع ال الفرصـة     و سـحة ، لم يكن لديه الف    ها عاش الَّتيه في األزمنة العاصفة     الجواب هو أنّ  

لـم يكـن بوسـعه      و. جائٍر تعاملون معه بشكلٍّ   ي همبأنّ منافسيهن كانوا يناصرون    الَِّذيالمسلمين  
  آنة من ال  توزيع نسخته الخاصاننسخ  جميع   بدون سحب    قُرثموهذا فعل لم يجـرؤ علـى       ؛ع  

ـ  ، و ع من سقوطه  سيسرزاعات القائمة و   ببساطة من النِّ   زيدكان سي و.  به مغامرة القيام  ه لهذا فإنّ
  .كما هيترك المسألة 

  

  ]اعتراضات الشِّيعة[
اً ـ على  ظاهرياعترفا ف،  خضعا لمعاويةسينالحسن و ولديه الح، فإن عليبعد اغتياِل

، بـدون   هو كما   تداوله ي  على المؤمنين أن   قاال بأن ، و ه صحيح على أنّ المعتمد   قُرآنـ بال  األقلِّ
ـ   ا  يعتبرها أتباعهما أنَّها   الَّتي  لآليات األخرى أو األجزاء     اعتبارٍ أي لـنّ ة ل ألجزاء الجوهريص 

هور اً لحين ظ  ل سيبقي مخفي   الكام قُرآن ال هما أكدا ألنصارهما بأن   ، فإنّ  حال على أي و. الصحيح
  .الزمان، لدى نهاية المهدي، اإلمام األخير

 أنزله اللَّه   الَِّذي قُرآناعتقادنا في مبلغ ال    «: رأيهم ، فإن ١يحسب الشيخ أبو جعفر القم    و
 النّاس ليس بـأكثر     ين في أيد  آله أنّه هو ما بين الدفتي      صلّى اللّه عليه و    محمٍده  نَبيتعالى على   

 سورةً   نَشْرح َألَم و والضحىا  ة مئة وأربعة عشرة سورة وعندن     امد الع عن هور س غمبلو،  من ذلك 
من نسـب   سورةً واحدة و   ٢التَّوبة و اَألنْفَالو؛   سورة واحدة  إليالِف قُريشٍ  و كَيفَ تَر َألَمو؛  واحدةً

الإلينا أن آنقُر غيرذلك فهو كاذب  «.  

 بالتأكيـد  عثمـان  الموافقة المعطاة إلصدار نافحون عن أن يالشِّيعة ، فإن للتوبيناكما  و
مـع ذلـك   و. ام المهديبل اإلم من قِ للمسلمين كافة علن  ي سوف   نَّص المخفي ال نَأ ب إيمانهمعلى  
ة بعض الماللي    فإنان بكتمان أو بتغيير يتمسكون٣،ن المتعصبي الشِّيعثموع رمبعـض    باتهام ع

  :في المسائل التّالية قُرآن الطعنون فيوهم ي. ـ اآلن معتمدة ى لو كانتحتّوـ اآليات 

  

                                                
1 Journal Asiatique, Décembre, 1843, p. 389. 

  . السورة السابقةويعتبرها بعض السنة أيضاً جزءاً من) ٩( إن البسملة محذوفة قبل سورة التَّوبة 2
، الكـافي مؤلِّف  [؛ محمد بن يعقوب الكُليني      ].م،  تفسير القمي صاحب  [علي بن ِإبراِهيم القمي     :  وهؤالء هم  3

 والشيخ أبو علي الطّبرسي     ].م،  االحتجاجصاحب  [ طالب الطّبرسي    ].مبن أبي،   [؛ الشيخ أحمد بن علي      ].م
  )..Journal Asiatique, Décembre, 1843, p. 405( ـ ].م مجمع البيانصاحب [
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  ١.العبارات و حذف بعض الكلماتـأوالً 
﴿ دشْهي لِكن اللَّه كل ِإلَيِبما َأنز ]٤/١٦٦( النِّساءسورة . ﴾ ]في علي(.  

  .)٥/٦٧ (الماِئدةسورة . ﴾ ]في علي[ِإلَيك ِمن ربك يا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنِزَل  ﴿

﴿   الَِّذيِإن       كَفَر نُواْ ثُمآم واْ ثُمكَفَر نُواْ ثُمآم واْ كُفْراً     نادداز دآل  [واْ ثُممحهم حقّ م[      كُـِن اللّـهي لَّم 
 ملَه غِْفر٤/١٣٧ (النِّساءسورة . ﴾ِلي.(  

﴿ و لَمعيوا الَِّذيسظَلَم دآل [نمحهم حقّم[ وننقَِلبنقَلٍَب يم اءسورة . ﴾ َأير٢٦/٢٢٧ (الشُّع(.  

  

تغيير اآلياتـاً ثاني .  
تَْأمرون ِبـالْمعروِف   : ر ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاسِ    كُنتُم خَي  ﴿) ٣/١١٠(في سورة آل عمران     

ـ  تهم بالقول إن قراءالشِّيعةويدعم . ]مةأئ[ : قُرئت﴾  ُأمة﴿، حيث ﴾وتَنْهون عِن الْمنكَِر    فة الص
 بدقة أكبر إلـى األئمـة       الواردة في اآلية هي األمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وهذا يشير          

  .في قدرتها المشتركةُأمٍة  أكثر من اًبوصفهم حكام

ياِتنَا قُرةَ َأعـيٍن واجعلْنَـا   ربنَا هب لَنَا ِمن َأزواِجنَا وذُر ﴿) ٢٥/٧٤ (الفُرقَانة  في سور 
  .] المتَِّقين ِإماماًن ِملَنَا ْلاجع[ :قُرئت ﴾لْمتَِّقين ِإماماً واجعلْنَا ِل ﴿حيث . ﴾اً ِللْمتَِّقين ِإمام

 ِمن َأمـِر  ، يحفَظُونَهبيِن يديِه وِمن خَلِْفهِ  لَه معقِّباتٌ من     ﴿) ١٣/١١(في سورة الرعد    و
  .﴾ يحفَظُونَه ِمن َأمِر اللِّه ]رقيب[ِمن خَلِْفِه  وقِّباتٌلَه مع ﴿ الشِّيعةحيث يقرأ  ﴾اللِّه 

 شَاِهد منْه وِمـن     ٢؛ ويتْلُوه  علَى بينٍَة من ربهِ    َأفَمن كَان  ﴿،  )١١/١٧ (هودفي سورة   و
ِمـن  هِد منْه ِإماماً ورحمةً و     ويتْلُوه شَا  « : األخرى القراءةو. ﴾  ورحمةً اًمامِإسى  قَبِلِه ِكتَاب مو  

 يأتي  الَِّذي هو علي ، و » حمةًرو ِإماماً «،  اهد حسب هذه القراءة    وهذا الشّ  .»قَبِلِه ِكتَاب موسى    
﴿   نْهمن  ﴾ م ٍد أيمحعلى ال ينطبق    هذا و .م آن المعت   نصالَّـِذي  كتاب موسـى     مد، حيث  القُر 

 ، فإن  خطبته  أنهى علي  بعد أن ذات يوم، و    وبهذا الصدد يروى أنَّه    .﴾رحمةً  اماً و ـِإم ﴿يكون  
لُـوه  ويتْ : " ألم تقـرأ   « : فأجاب علي  .» تشير إليك ؟     قُرآن من ال   آيةٍ  أي « :الجمع قال له  أحد  

ازي هـذه   يقبل اإلمام فخر الـدين الـر      و. » " ىِلِه ِكتَاب موس  ِمن قَب شَاهِد منْه ِإماماً ورحمةً و    
٣.وايةالر تحتوي على كلمات يمكـن    حيث  ،   مجمل جيد على هي مثال   و.  عسيرة  اآلية ككلّ   إن 

                                                
 . سيوضع الجزء الَِّذي قيل إنه محذوف بين قوسين عمودين1
 . أي القُرآن2

3 Journal Asiatique, Décembre, 1842, p. 412. 
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و ١.عطى لها معاني مختلفة    تُ أن   يقول البعض إن ﴿   دهو   ﴾ِمنمحم  م، اعتنق اإلسال   أو يهودي
هـو   ﴾اهد  ـَش ﴿؛ و ين الحق ، أو الد  محمد أو   قُرآنهي ال  ﴾بينٍَة   ﴿ إن و ؛أو المسلمين بالعموم  

، محمـدٍ  على قُرآنتال ال و)اللّه( جاء منْه الَِّذي،  أو جبريلقُرآن، أو الَأبو بكْرٍ  أو    أو علي  محمد
  ٢.اًمحمد التعنى اللّه  ﴾منْه  ﴿بهذا الحالة و

ومـا نَحـن   ؛ موتُ ونَحيـا نَ: ي ِإالَّ حياتُنَا الدنْيا   ِإن هِ  ﴿) ٢٣/٣٧ (في سورة المؤمنون  
 وِثينعبةيقول  و.﴾ِبمالشِّيعبأن الترتيب يجب أن وتُ « :عكس ييا ونَمنَح «.  

  

  .خلل في ترتيب آيات ـ ثالثاً
ِبطُـواْ   هـو خَيـر ؟ اه      الَِّذيَأدنَى بِ  هو   الَِّذي َأتَستَبِدلُون   ٣:قَاَل ﴿) ٢/٦١(سورة البقرة   

 هـذه   آيـاتٌ أخـرى   تتبـع  الصحيح والحق  قُرآن في ال   أن فقالوا .﴾، فَِإن لَكُم ما سَألْتُم      ِمصراً
ِإن ِفيها قَوماً   ! قَالُوا يا موسى   ﴿) ٥/٢٢ (الماِئدةة اآلن في سورة     هي موجود ، و مباشرةً الكلمات
 اِرينبا جواْ ِمنْهجخْري تَّىا حخُلَهِإنَّا لَن نَّدو﴾.  

َأساِطير األوِلين اكْتَتَبها    ﴿ قُرآن بشأن ال  محمٍد يقول أعداء ) ٢٥/٥ (الفُرقَانفي سورة   و
  الكلمـات  هـذه  ه يأتي بعد   فإنَّ  األصلي قُرآن في ال  ال بأن يق و .﴾فَِهي تُملَى علَيِه بكْرةً وَأِصيالً      

 وما كُنتَ تَتْلُو ِمن قَبِلـِه ِمـن ِكتَـابٍ          ﴿) ٣٩/٤٨ (العنْكَبوتالموجود اآلن في سورة      مقطعلا
  .﴾ الرتَاب الْمبِطلُون الَ تَخُطُّه ِبيِميِنك ِإذاً و)موحى(

  

  ]نوريسورة النّ[
 بيد أن  ـ دعي سورة ا  ، تُ  سورة كاملة  إسقاط  خطورة هو   االتهام األشد ـ  نوريلنّ ن ذي، اللّ

  :وها هي. اًعلياً ومحمد بهما يقصد

  ٤سورة النُّورين

  الرحيم  الرحمِناللَّهبسم 
                                                

1 Faith of Islam (3rd ed.), p. 74. 
 ].المترجمهو ما لم تتضح داللته ـ : المجمل[

، المجلـد، ص  تفسير الحسـيني ؛ ٤٣١، ص ١؛ البيضاوي، المجلد ٣٨٣ ، ص٢، المجلد   خالصة التفاسير  2
٢٩٨.  

  . موسى3
4 حسب ما ورد في النسخة األلماني دقق النّصالمجلد الثاني ِنلِْدِكهة، لكتاب د ،)GDQ-II( ١٠٣ ـ  ١٠٢، ص ،

المترجم .بما في ذلك إضافة ترقيم اآليات. ٣٣١ ـ ٣٢٩ة له، ص والترجمة العربي.  
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بالنُّورين أنْزلْنَاهما يتْلـوان علـيكُم آيـاتي        آِمنوا  يا أيها الَِّذين آمنُوا      ١
نا لسميع  ِإ و ١.ِمن بعضٍ  نُوران بعضهما    ٢راِنكم عذْاب يوٍم عظيٍم     ويحذِّ
 ٤ ورسوِله في آياٍت لَهم جنَّاتُ نَعـيم         اللَّهِإن الَِّذين يوفُون بعهِد      ٣عليم  

والَِّذين كَفَروا ِمن بعِد ما آمنوا بنَقِْضهم ِميثَاقهم وما عاهـدهم الرسـوُل             
 ٢، الرسـول  لموا أنْفُسهم وعصوا ِلوِصـي    ظ ٥عِليِه يقْذَفُون في الَجِحيِم     
 ر السمواِت واَألرض ِبما شَاء     الَِّذي نَو  اللَّهإن   ٦ُأولَِئك يسقون ِمن حِميم     

ِلئك من خَلِْقـه    و أُ ٧واصطَفَى ِمن الْمالِئكِة والرسِل وجعَل ِمن الْمْؤِمنين        
قد مكَر الَّـِذين ِمـن       ٨يشَاء ال إله إالَّ هو الرحمن الرحيم         ما   اللَّهيفْعُل  

 قد أهلـك    اللَّهإن   ٩ ن أخذي شَِديد أليم   ِإهم بمكِْرِهم   تُقَبِلهم برسلِهم فأخَذْ  
 ثموداداً و٣ع         تَذِْكرةً فال تتَّقُون لَكم ملهعجوا وا كَسب١٠ بم ونعِفرـا    وبم 

            لَكُـم كُونِلي نعيمأج هتَّبع نمأغْرقتُه و ونرِه هوأِخي وسىلى مطغى ع
ال يسـتَطيعون   يجمعهم يوم الحشَر فَاللَّه إن ١١آيةً وإن أكثَركُم فاِسقون   

    نسألوي نِحي واب١٢الج      ِإنو ممأواه ميحالْج اللَّه إن    مِكيح مليـا  ١٣عي
       لونمعوفَ يلَّغْ إنذاري فسوُل بسا الره١٤أي       ـنكَانُوا ع الَِّذين خَِسر قد 

    ونِرضعكْمي ماتي وحم    ١٥آيتُهيـزِإنَّـي ج ـِدكهِبع فُونوي ثَُّل الَِّذينم 
وإن عليـاً ِلمـن     ١٧عظـيٍم    لَذو مغِْفرٍة وأجٍر     اللَّه إن   ١٦جنَّاِت النَّعيم   

 وما نَحن عن ظُلِْمِه بغَـاِفلين       ١٩ وإنَّا لَنُوفِيِه حقَّه يوم الدين       ١٨الْمتَِّقين  
٢٠    ينعمَأج ِلكأه لىع منَاهكَررون    ٢١  وـابلص تَهيذُرإنَّه و٢٢  و  ِإنو 

قْل ِللذّين كَفَروا بعدما آمنُـوا طلبـتُم ِزينـة        ٢٣عدوهم ِإمام المجِرمين    
 ورسـولُه ونَقضـتُم   اللَّـه الْحيوة الدنْيا واَستعجلْتُم بها ونَسيتُم ما وعدكْم   

                                                
 .، حيث يروى أن علياً نشأ من محمٍد)١١/١٧(رة إلى التّفسير الشِّيعي لسورة هود  في إشا1
  . يطلق على علي لقب وصي رسوِل اللَِّه2
وقد رفض أهل عاد النَِّبي هود، كما رفض الثموديون النَِّبي .  قطنت قبيلة عاد شمال مكّة، وثمود بالقرب منها     3

وقد أشير إلى هـالك     .  فإن هذين الرجلين كانا معلمين يهودين أو مبشرين مسيحيين         وعلى األرجح . صالحاً
وقد عزا محمـد اختفـاء   ). ١٤ ـ  ٨٩/٦(، وفي سورِة الفَجر )٧٧ ـ  ٧/٧٣(القبيلتين في سورة اَألعراف 

إن التّجـار الرومـانيين،     . الحدثهاتين القبيلتين إلى األسباب العلوية، لكن بالوسع تقديم تفسير بسيط لهذا            
كما أن . بفتحهم طرق بين المحيط الهندي والسويس، قد حطموا لدرجة كبيرة تجارة القوافل للجزيرة العربية            

وقد سقطت المنطقة ككّل في حمأة   . سوريا وشمال الجزيرة العربية صارا ميدان صراع بين فارس وبيزنطة         
لقد . النَّاس بأعداد كبيرة إلى حياة التجوال وبعض القبائل اختفت تماماً         الفوضى، فصارت المدن يباباً ورجع      

وظّفَ محمد بشكل ذكي هذا الحدث الطبيعي كلياً ليظهر كيف أن االنتقام اِإللهـي يصـيب أولئـك الَّـِذين                
  .يرفضون نَبياً، وبهذا أنذر أولئك الَِّذين يمكن أن يسعوا إلى رفضه

فـي  ). ١٤٠ ـ  ٢٦/١٢٣؛ والشُّعراء ٦٠ ـ  ١١/٥٠؛ هود ٧٢ ـ  ٧/٦٥اَألعراف (ي  فقصة هودوردت [
؛ ١٥٩ ـ  ٢٦/١٤١؛ الشُّـعراء  ٧٩ ـ  ٧/٧٣؛ اَألعراف ٦٨ ـ  ١١/٦١هود ( في قصة صالححين وردت 

  ]المترجم. ١٥ ـ ٩١/١١؛ الشَّمس ٣١ ـ ٥٤/٢٣؛ القَمر ٥٣ ـ ٢٧/٤٥النَّمل 
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         ونتَدتَه لَّكُمثَّاَل لعاألم نَا لَكْمبرض قَدا وِد تَوكِيدهعب ِمن ودهها  ٢٤ الْعا أيي 
 ٢ومـن يتَّولَّـه   ١الرسوُل قد أنْزلنا ِإلِيك آياٍت بيناٍت ِفيها من يتَّوفَّه مْؤِمناً         

 إنَّـا لَهـم     ٢٦فاعِرض عنْهم ِإنَّهم معِرضـون       ٢٥ يظْهرون ِمن بعِدك 
 إن لَهـم    ٢٧ ال يغني عنْهم شَيء وال هم يرحمون         ٣محِضرون في يومٍ  

      ِدلُونعال ي نْهقَاماً عنَّم مه٢٨في ج نـاجديِمن الس كُنو كبم رباس حبفَس  
ولَقَد أرسلْنَا موسى وهارون بما استُخْلفَ فَبغَوا هارون فصبر جميٌل           ٢٩

 فاصـبر  ٣٠إلى يـوم يبعثُـون   ولَعنَّاُهم   ٤فجعلْنَا ِمنْهم الِْقردةَ والخَنَاِزير   
   لونبوفَ ي٣١فس           نليسرالم ِمن ِلكقب ِمن كَالَِّذين كْمالْح نَا بكأتَي لَقَد٣٢ و 

 ومن يتَّولَّ عن أمِري فَـِإنَّي    ٣٣ لَعلَّهم يرِجعون    ٥وجعلْنَا لك ِمنْهم وصياً   
 تَّمتَّعفَلْي هِجعرـن النَّـاِكِثين          مأْل عالً فَال تَسـا     ٣٤وا ِبكُفِْرِهٍم قَِليهـا أيي

                ِمـن كُـنو ـداً فَخُـذههنُوا عآم نَاِق الَِّذينفي أع لْنَا لَكعج وُل قَدسالر
  ن٣٥الشَّاِكري      اِجداً يِل ساً قَاِنتاً باللِّيِليع إنح    ر و ثُوابجريِه ذر اآلِخرةً وب

         ونلمعذابي يعب مهوا وتَوي الَِّذين ظَلَمسْل يُل األغـالُل    ٣٦قل هعجيس 
 ِإنَّا بشرنَاك بذُريِة الصاِلِحين     ٣٧في َأعنَاِقهم وهم على أعماِلهم ينِْدمون       

حمـةً أحيـاء     فَعليهم ِمنَّي صـلوة ور     ٣٩ وِإنَّهم ألمِرنَا ال يخْلفُون      ٣٨
 وعلَى الَِّذين يبغَون عليهم ِمن بعِدك غَضـِبي         ٤٠وأمواتاً ويوم يبعثّون    

     وٍء خَاسِرينس قوم م٤١ِإنَّه        مهةً ومحِمنِّي ر ملكَهسلَكُوا مس لى الَِّذينعو 
  ٤٢ آِمنُون ٦في الغُرفاِت

  ِمينلْحمد ِهللا رب الْعالوا

  .آمين

  ] الشيعية متعذر الدفاع عنهاىالدعو[
ور ندين ألبحاثه بنسخة هذه      الَِّذي،   ميرزا كاظم بيك   إنالس   ينفـي  ،ة باألصل العربـي  

 الصـراعات  شـغلت   بعد أن   متعصب اختلقها ِشيعي ،  قُرآن يراها محاكاة ضعيفة لل    إذْ. أصالتها
                                                

 . بعلي1
  . عن علي2
  .يامة الق3
في اإلشارة األولى والثالثة، فـإن  ). ٧/١٦٦(؛ سورة اَألعراف )٥/٦٠(؛ سورة الماِئدة    )٢/٦٥( سورة البقرة    4

وهي ال ترتبط بأي حال بموسـى  . العقوبة حلّت بسبب خرق حرمة السبت، وفي الثانية بسبب رفض الكتب     
  .منحولة وتفتقد السورة كلها إلى األساسوبذلك، فإن األئمة التقليديين، يعتبرون هذه اآلية . وهارون

  . يعني عليا5ً
  . غُرفات الجنة6
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الدم  ة اهتما يني ن المتن علماء الطائفتيلـم  ، و  موثـوقٍ  سـندٍ علـى   تحوز   ال اهنّبَأيقول  و. نافستي
يتعر  َأ، و األولى في القرون    ٍف مؤلِّ ض لذكرها أيالنّ « اسم   ن د ارتباطاً مع    »ن  وريمحو م علي 
 لم ي    و. ابع الهجري سمع به قبل القرن السب يقرأن    ت راي تكون قد ُأجريت تغي     من الممكن جداً أن

.  كلّهـا   مرفوضـة  ةالسور ه يميل العتبار أن   ، بيد أنّ   ِللقُرآن  الباكرة صداراتاإلغير مهمة في    
لـم يكـن   ، فعلـي  فـي صـالح    شيٍء أيإثباتب  لم يكن يرغب   عثمان حتى لو افترضنا أن   و

اً إسقاط سورة كاملة   ضروري .  َأيعتبـر  و .ل كان كفيالً بتلبية الغرض أيضاً مفإسقاط بعض الجن 
 مـن  ـ مجموعـة أسرته   و باستثناء بعض الكلمات والعبارات في صالح عليـ ككّل ةالسور
ـ قتبسبعضها اُ، وَلد عواآلياتمات  الكل بعضنأو. قُرآن مختلفة من ال  آياٍت النتيجـة  و، اً حرفي

 المسـتعملة  بمقارنة التعابير    رأيهيدعم  و. قُرآن بكثير من أسلوب ال    أضعف األسلوب    أن العامة
 الـواردة   اآليات إنها تشابه    وإما،  ا نفسها بالضبط  هي إم ، و  مع نصوص القُرآنِ   ةسورالفي هذه   

  ١.لحٍد كبير قُرآنفي ال

غارسين دي تاسـي عـن البهجـة    . ر م يعب،في الهامش على مقال ميرزا كاظم بيك      و
ـ إذْ يبدو للعيان أنّه يرى أن  ٢، لدى اكتشاف سورة مجهولة    غمرته الَّتيالعظيمة   ا لـيس   تجاهله

، محمـدٍ  ِقبـلِ لقيت مـن  ُأها مستحيل في فكرة أنّ شيء ثمة منه ليس  هو يعتقد أنّ  و .أمراً سهالً 
ـ     ، موثوقيتها بتأييد نفسه ملزماً    جده ال ي  ؛ بيد أنّ   علي ل جزءاً من نسخة   ها تشكّ أنّو  ه في حـين أنّ

جانباً برهان كاظم بيـك  إلى حٍد بعيد جداً يطرح    و. ها تزييف خر للقول بأنّ  يميل على الجانب اآل   

                                                
  : فيما يلي بعض األمثلة1

  ).٥/٥٧(﴿ يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ﴾ سورة الماِئدة 
  ).٣٩/١٣(﴿ عذَاب يوٍم عظيم ﴾ سورة الزمر 

  ).١٠/٩(﴿ جنَّاِت النَِّعيِم ﴾ سورة يوِنس 
  ).٤/٦٤(مواْ َأنفُسهم ﴾ سورة النِّساء ﴿ ظَّلَ

  ).١٤/٢٧(﴿ يفْعُل اللّه ما يشَاء ﴾ سورة ِإبراِهيم 
  ).١٦/٢٦(﴿ قَد مكَر الَِّذين ِمن قَبِلِهم ﴾ سورة النَّحل 
  ).٥/٥٩(﴿ وَأن َأكْثَركُم فَاِسقُون ﴾ سورة الماِئدة 

  ).١٢/١٨(سف ﴿ فَصبر جِميٌل ﴾ سورة يو
  ).٥/٦٠(﴿ وجعلَنا ِمنْهم الِْقردةَ والْخَنَاِزير ﴾ سورة الماِئدة 

  ).٢٩/٦٦(﴿ فلَّيتَمتَّعوا ِبكُفِْرِهم قَليالً ﴾ سورة العنْكَبوت 
  ).٣٩/٩(﴿ قَانَتاً ِباللَّيِل ساجداً ﴾ سورة الزمر 

  ).٣٩/٩(﴿ يستَوي الَِّذين ﴾ سورة الزمر 
  ).٣٤/٣٣(﴿ سيجعل اَألغْالَُل في َأعنَاِقِهم ﴾ سورة سبٍإ 

  ).٣٤/٣٧(﴿ في الغُرفاِت آمنون ﴾ سورة سبٍإ 
  ).٣٧(﴿ الحمد ِللَِّه رب الْعالَمين ﴾ نهاية سورِة الصافَات 

2 Je suis charmé d'avoir appelé l'attention des orientalistes sur le chapitre du Coran 
inconnu jusqu'à l'époque on je le publiai, l'an passé, pour la première fois.— Journal 
Asiatique, Décembre, 1843, p. 427. 



 ٢٠

ـ ذلك، قُرآن الناص بينها وبينتّإلى ال ، و تباين أسلوبها عن أسلوب القرآن     القائم على أساس   ه ، إنَّ
آن في اليشير إلى أننفسهقُر له من  فإن ١.شابهةت المعبارات واآليات الهناك تكرار ال عد  

 باعه كـانوا كتلـة    أت و فعلي .يعيعاء الشّ  البينة تقف بمواجهة االد    يظهر أن ،  باإلجمال
ان في عهد ة  قويثمأنّ  ؛ و ع يمكن أن يكون قد قاله     بما على علٍم جيدٍ  هم كانوا   ال بد بشـأن   النَِّبي 

ديقهالً  ليس س ؛ و عليان، كانوا سيسمحون ل   هم على قوتهم هذه   ، و همبأنّ التصثمبكتمان كـلّ   ع  
 نسخته من يذيع  ـ أن إذاً كان في مقدره ـ لو أراد ، و خليفةًفيما بعد أصبح عليو. هذه اآليات

ـ  ،ة للغاية  قوي  اآلن ة كانت  الحرب األهلي   ولدتها الَّتي  األهواء إن. قُرآنال  لـيس مـن   ه بحيث أنّ
 حـال،  على أي. ى الخالفةبعد علإلى خطر أيقود ، ف عرهاتصرف قد يس   مثل هذا ال    أن المستبعد

الح إن   تقديس قيقة هي إن  المرحلة األكثر غرابة و    علي ،  تشويقاً للفكر الدمتـأخر    نشوء ذو،  يني 
  .مزعومة تلك اآليات ال كّلتوفرهلدعم الذي  له احتاج فإنَّ ولدى تطوره؛جداً

 أن، و قـد  للنّ  قابـلٌ  قُرآنن ال أَّن  الحاجة إليها تبي  ، و ت بها التدوين  ي ُأجر الَّتيريقة   الطَّ نِإ
 ها ال تبرهن على أن    ، بيد أنّ   على نحو كبير   تعديل ة بصدد الوحي تحتاج إلى    ظرة األرثوذكسي النّ
، العلمـاء  أغلـب    ا يتفق معه  ل إليها موير،  توص الَّتيالخاتمة   نِإ. أصيلةة ليست    الحالي ةسخَالنّ

 نَأ، هـو     نصوغه اآلن بثقة   كن أن  يم الَِّذي،   االستنتاج  إن « ٢: يقول .وتبدو لي حصيفةً وسديدة   
ِإذا ؛ و  كانت المادة متوفرة   ما بقدر   تين، بل تام   فحسب تين أمين ونا لم تك  عثمانو ٍرَأِبي بكْ  تيسخن

 نِإ. دي القص  جانب المصنفين  منكن  يه لم   ، فإنّ حصل يمكن أن يكون قد      من حذفٍ ة   كان ثم  ما
 ل أمـام  ، يتضـاء  يآِنر القُ صل النَّ ذي يتخلّ  المتمثلة بغياب الترتيب والترابط الَّ     ةواقعيال نقيصةال

ولكـي  . ه وأفعالِ محمٍد ة لشخصي أصيالً و اً معاصر  تسجيالً كونه  ال تقدر بثمن   الَّتي قُرآنقيمة ال 
هـا فـي   نَّ الجمل المتجاورة على أَ  إلى فإننا ال نركن  ،   اآلية قوة معنى و  بصدد يكون بحثناً ناجعاً  

 وعلى أسـاس فرضـية       يمكننا نّهدي؛ فإِ ندما نخفف من هذا العيب الج      أنّه ع   بيد .سياق صحيح 
، ونسـتخلص    نفسه محمد ل أكيدنظم  لة و  هي أصي  قُرآِن في ال   آيةٍ  كلَّ د بأن  نؤكّ نَأ شديدة المتانة 

، كمـا   حقـاً  محمٍد  كلمةُ قُرآن ال بأننا نتمسك بأن   ‹ هامرڤون  حكم   قريباً من  تقديراً   على األقلَّ 
  .› »  كلمة اللّهه بأنّيونمحمديتمسك ال

\ 

                                                
  )..Geschichte des Qorāns, p. 222(ـ .  يوافق ِنلِْدِكه عموماً مع هذا النقد1

2 Life of Mahomet, vol. i, p. xxvi. 




