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كارل بروكلمان ورد شبهتيه حول املصدر القرآين
Carl Brockelmann ve Kur'an'ın Kaynakları Hakkındaki Şüphelerine Bir Eleştiri
Yakut HAŞİMİ1

Öz: Carl Brockelmann alman kökenli bir oryantalisttir. 1285 h. 1868 m. Eylül
ayında Almanya’nın Rostock şehrinde dünyaya geldi. Çok zeki dikkatli hızlı
okumaya sahip ve mütalaa ve çalışması son derece ileri kişiliği ile dikkatleri
üzerine çekmekteydi. Şarkiyatçı kimliğiyle ilim dünyasında tanınan Brockelmann
kuran ve İslam tarihi etrafında birçok şüphe ortaya atmıştır .Şüphesiz kuranı kerim
Allah’ın cc kitabıdır. Hiç şüphesiz Onu kendi tarafından resulüne indirmiştir. Ve
onun kaynağı ilahi ve semavidir. Zira bunlar İslam’ın şartlarındandır. Allah’ın
tevfiki ve hidayeti ile akıllı iki kimse onun üzerine yıkıcı ihtilafa düşmezler kanaatindeyiz. İşte bu kuran günümüze dek üzerinde hiçbir değişme olmaksızın
gelmiştir. Allah onu kıyamete dek muhafaza edecektir .Fakat eskiden beri günümüzde de kuran etrafında devam etmekte olan şüphe ve iftiralar var olagelmiştir.
Bu fikirleriyle insanları etkilemiş ve etkilemektedirler. Zanlarınca Allahlın kitabının önünü almak ve Allah’ın tevfikiyle imana cezp edilmiş kalpleri böylece şüpheye düşürmeyi zanlarınca hedefledikleri izlenimini vermektedir. Sadıkların
tasdikleri ve yalancıların yalanlamalarıyla beraber onlar Allah’ın kitabındaki
(Tevbe Suresi 32. Ayetteki "İnkârcılar hoşlanmasalar bile Allah nurunu kesin
olarak tamamlayıcıdır.” ifadesini unuttukları manasını da İslam dünyasında terennüm ettiğine şahit olmaktayız. İşte bu şüphecilerden birisi de alman kökenli bir
oryantalist Carl brockelmann’dır. O kuranın kaynağının Yahudi ve Hristiyan
dinleri olduğu iddiasını ortaya atmıştır. Ayrıca Hz. Muhammed'e inan vahyi bir
tür iç konuşma olarak lanse etmiştir. Carl brockelmann kendisi araplarla ilgili
telifleri nedeniyle meşhur bir şahsiyet olması ve kitaplarına karşı soru işareti
barındıran dikkatleri celbetmek maksadıyla araştımacı bu konuyu seçmiştir. Şüphelerin kuran etrafında olması sebebiyle de araştırmacı olarak bu meyanda çalışmamıza yoğunluk vermeye çalışacağız
Anahtar Kelimeler: Carl Brockelmann, Kur'an, Yorum
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Carl Brockelman And Refutation For His Doubts
Around The Qur'an
Yakut HAŞİMİ

Abstract: Carl Brockelmann is an Orientalist of German origin. 1285 h.c.,
1888 c.e., Germany's Rostock in September he was born in his city. Very
intelligent, careful, fast-reading, Brockelmann was noted for his views and
studies and his highly developed personality. Brockelmann, known in the
world of Science for his orientalist identity, has revealed many doubts
around the Quran and history of Islam. Surely the Qur'an is the book of
Allah. No doubt he sent him down from his side to his messenger. And its
source is divine and heavenly. Because they are Islam is one of the conditions. In our opinion, with the help and guidance of Allah, wise two people do not dispute over him. This Qur'an has come to this day without any
change. God will protect him until the Day of Resurrection. However,
there has been a continuing suspicion and slander that has continued
around the Koran since then. They have influenced and influenced people
with these ideas. According to their assumptions, they give the impression
that they aim to destroy the book of Allah, and thus, with the help of Allah, they aim to doubt the hearts attracted to faith.Howbeit, the approval
of the faithful, and the refutation of the liars, it is spoken in the Islamic
world we have witnessed that they have forgotten the statement in the
verse of Allah’s book “but Allah will not allow except that His Light
should be perfected even though the disbelievers hate (it))” (Surah AtTaubah 32).One of those skeptics is Carl Brockelmann, an Orientalist of
German origin. He asserted that the source of that Qur'an they were Jewish and Christian religions. Also sent in Muhammad is a kind of Revelation he touted it as an inner speech. The researcher chose this topic to
emphasize the expressions of question mark about his books because Carl
Brockelmann was famous for his publications on Arabs. We will try to
concentrate our studies in this context as the suspicions are around the
Qur'an, inşaallah.
Keywords: Carl Brockelmann, Quran, Commentary.
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المستخلص
كارل بروكلمان مستشرق أملاين ،ولد يف سنة 1285هـ 1868م ،يف مدينة
روستوك بأملانيا ،وكان بروكلمان حاد الذكاء ناهبا فهما ،سريعا يف القراءة ايضا وكثري
الدراسة واملطالعة يف نفس الوقت ،وكانت قوي الذاكرة فتحفظ كل شيئ يقرأ أو
يسمع ،وإىل هذا أنه كان من اصحاب قدرة فاقت على التنظيم يف احلياة والتنسيق
مبرب التفيري وإن للمستشرق كارل بروكلمان شبها عدة حول القرآن اليرمي
والتاريخ اإلسالمي،
فإن القرآن اليرمي كتاب اهلل جل وعال ،منزل من عنده بعاىل ال ري فيه ،
فمصدره إهلي مساوي ال خيتلفان فيه إثنان عاقالن بعد بوفيقه وهدايته بعاىل لين
وإلتباسا

حول

ُوجد يف قدمي الزمان وما زال يُوجد من الذين اختلقوا شبها
كتاب اهلل احمليم نظما و بأليفا و بيانا  ،وأثاروها وإىل اليوم يثريوهنا; ظنا منهم – يف

رأينا -أهنم يصدون هبا عن كتاب اهلل ،ويشييون هبا قلوبا ُجلبت بتوفيقه بعاىل على
اإلميان و مع كل من بصديق الصادقني وبيذي

الياذبني ،وغفلة منهم عن وعده

بتم نوره ولو كره اليافرون"
بعاىل" :ويأىب اهلل إال أن ّ
ويبدو أن كارل بروكلمان من هؤالء املشييني ; حيث إنه زعم أن القرآن
مصدره النصرانية واليهودية ،وأن الوحي إىل نيب اهلل "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" كان
وحيا و اهلاما نفسيا وخلطورة هابني الشبهتني ،وشهرة مبتدعهما كارل بروكلمان يف
العامل العريب سب بأليفابه العربية ،ولتنبيه القارئني من كتبه والباحثني يف كتبه،
اختار الباحثة موضوع "كارل بروكلمان ورد شبهتيه حول املصدر القرآين" و مبا أن
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البحث البد أن ييون حول القرآن اليرمي سرتبيز الباحثة على إيراد شبهتيه حوله،
متوكلة على اهلل بعاىل ،وراجية منه بعاىل التوفيق إىل سبيل الصواب
املبحث األول :حياة كارل بروكلمان وآثاره ،وفيه مطلبان:
املطل األول :حيابه
كارل بروكلمان مستشرق ذو شهرة أملاين ،ولد يف السنة
 ،و أبوه كان باجرا ،أما أمه فيانت هى 12852ه1868/م ،مبدينة روستوك بأملانيا
سيدة ذا جودة من الفير ،وجولة روحيا ،ومنها أخذ نزعابه العلمية ،فبها فتحت
3.له غايا األدب خاصة ادب األملاين ودلت له خزائنه
شرع بروكلمان دراسته مبسقط رأسه و ادام فيه اىل ان وصل للمرحلة الثانوية،
وهنا ظهر له موهبته واستطاعابه يف اللغا
حيمت على حيا

و بدأ يتجلى فيه حبه للعلم اليت

الرجل بيل الوضوح  ،وكان بروكلمان يهم بأمر جمال

اجلغرافية ويطالعها كثريا ،و ذلك عصر كان فيه االكتشافا

فن

اجلغرافية العظيمة يف

القارا خاصة آسيا وإفريقيا ،فمن هنا ازداد عنايته بشرقي العامل وهبذا الطريق ارببط
4جهوده باملشرق

أنوار حممد زنايت ،معجم افرتاءا الغرب على اإلسالم،

2

عبد الرمحن بدوي" ،موسوعة املستشرقني" ،دار العلم للماليني ،بريو  ،ط  ،1993 ,3ص 98

3

بدوي ،نفس املرجع ،ص 98

4
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بدأ يدخل دروس األستاذ "نريغر" معلم العربية من اللغا السامية باملدرسة
5واللغة اآلرامية الثانوية ،وأبقن دراسة العربية ،والسريانية
والتحق جبامعة روستوك سنة 1886م ودرس الفيلولوجيا اليالسييية،
والتاريخ ،فتلقى بروكلمان علوما عدة هلا عالقة هلا بالشرقيا على أكثر من مستشرق
وانتقل إىل جامعة 6منهم "فلييب" الذي درس عليه العربية واحلبشية يف اشرتاسبورج
برسالو بناء على نصيحة أستاذه هذا ،وفيها أخذ لغا

الشرق على يد األستاذ

 ،وكان هذا "7فرينيل" ،و العلوم الشرقية فصلني دراسيني على يد االستاذ بريتوريوس
األستاذ أشهر علماء ذلك العصر بلغا احلبشة وآداهبا ويف أثناء ذلك كان يتعلم
كما احندر اىل دروس هلربنت يف اللغتني اهلندية 8اللغة الرتكية يف دروس خاص
اجلرمانية و انتقل بروكلمان إىل اسرتاسبورغ لتوجيه أستاذيه" :فيليب وبريتوريوس"
للدراسة عند بيودور نولدكه ،واستفاد منه يف العلوم الشرقيا كثريا  ،كما أنه كان
يدخل دروس استاذه هوبشمن ،يف اللغة السنسيريتية و األرمنية  ،ودروس دومشن
9الجل املصرية القدمية

عمر بن إبراهيم رضوان" ،آراء املستشرقني حول القرآن اليرمي وبفسريه" ،دار طيبة ،رياض ،ط  ،1992 ،1ص

5

197
عمر رضوان ،نفس املرجع ،ص 197

6

عمر رضون ،نفس املرجع 197

7

مصر ،ص  1960 ،36كامل مراد ،كارل بروكلمان ،اجمللة اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر،

8

بدوي ،نفس املرجع ،ص 99
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وخترج بااللسن السامية على املستشرقني االعالم ومن هؤالء نولدكه ،وبلغ
فيها غايته وطار له صيته يف العربية فقها وقراءهتا بقراءة فصيحة مع السليقة وكتابتها
10.بيتابة سليمة ،ويف التاريخ اإلسالمي و األدب العريب ،حىت ُع ّد قدوة من اهلها
ويف سنة 1890-1889م حصل على الدكتوراه يف الدراسة عن "العالقة
11بني كتاب اليامل يف التاريخ البن أثري ،وكتاب أخبار الرسول وامللوك للطربي"
ويف سنة  1890أصبح معلما يف املدرسة الربوبستنيتية مبدينة اشرتاسبورج يف
ولينه ببني له بأنه ال يسع 12األول تحت التمرين وبعد زمن يسري مدرسا مساعدا
مستقبال له يف هذه املدرسة؛ ولذلك قرر يف نفسه أن يعد شخصه للدخول يف
التدريس اجلامعي و ألجل هذا بنقل إىل برسالو ،وحصل على دكتوراه يف التأهيل
للتدريس برسالة عنواهنا "عبد الرمحن أبو الفرج ابن اجلوزي :بلقيح فهوم أهل األثر يف
13خمتصر السري واألخبار" ،حبث يف اليتاب هذا ،طبقا ملخطوط بربلني
مث انتقل إىل جامعة هلة أستاذا ما بني سنة -1910م 1922م ،واعتىن
بروكلمان باللغة الرتكية وألف فيها كتابه "كنز اللغة الرتكية الوسطى ببعا لديوان لغا
الرتك حملمود الياشغري" ،وكتاب "حنو اللغة الرتكية الشرقية الوارد يف اللغة امليتوبة
14.اإلسالمية يف آسيا ما بني 1951م 1954-م"

جني العقيقي" ،املستشرقون" ،ج ،2/ص  ،778-777دار املعارف ،مصر ،ط 1964 ،3

10

بدوي ،نفس املرجع ،ص 99

11

عمر رضوان ،املرجع السابق198 ،

12

بدوي ،نفس املرجع ،ص 99
عمر رضوان ،املرجع السابق ،ص 198
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وكان بروكلمان صاح

ذكاء حاد فهم سريع يف القراءة وكثري الدراسة

واملطالعة ،وكان قوي ذاكربه حيفظ كل شيء كان يقرأ أو يسمع ،و إىل ذلك أنه كان
15.له قدرة فائقة على التنظيم يف العلوم والتنسيق و التفيري املرب
ويف سنة  1932انتخ مديرا جلامعة برسالو ،وختلى عن املنص يف سنة
 1933لينه بقي أستاذا فيها ،ويف سنة  1935بقاعد ،ويف سنة  1937انتقل
ملدينة هله ليستفيد من ميتبة (اجلمعية الشرقية األملانية) ملواصلة اليتابة يف كتابه
(باريخ األدب العريب) ويف سنة 1945عمل حمافظا للميتبة املذكورة ويف سنة
1947عني أستاذا شرفيا ألقى فيها جمموعة من احملاضرا يف لغا متعددة كالرتكية،
واحلبشية ،والقبطية ،والسريانية وغريها ويف سنة 1953م بقاعد للمرة الثانية لينه
واصل التدريس ،ويف سنة  1954أصي

بنزلة برد بويف بعدها عن عمر يناهز

وقال عن وفابه الدكتور يوهان :وبويف يف اليوم السادس من مايو عام 16الثمانني عاما
 1956مبدينة هال على هنر السال األستاذ الدكتور كارل بروكلمان ،صاح السفر
17.املشهور (باريخ اآلداب العربية) يف السنة السابعة والثمانني من عمره
املطل الثاين :آثاره
خلّف كارل بروكلمان من بعده آثارا عديدة ،يف جماال شىت ،ملا عنده من
حاد الذكاء ،والقلم الواسع
قال األستاذ جني

العقيقي يف كتابه (املستشرقون) :اشتهر املستشرق

بروكلمان بنشاطه اجلم و انتاجه غزير الذي ابصف من قبل البحثنب باملوضوعية
فك يوهان "،كارل بروكلمان" ،اجمللة اهليئة املصرية للتأليف والنشر ،مصر،
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والشمول والعمق واجلدة ،جلعلهم مرجعا للمصنفاهتم يف "التاريخ واألدب اإلسالمي و
18.العريب"؛ إذ قل منهم من مل يستند إليه أو يتوكأ عليه يف مصنفابه
من أشهر بلك املؤلفا :
" -1باريخ األدب العريب" ،وهذا يعترب أشهر كتبه ،وهو كتابه الرئيسي
واألهم ،ويعد من املراجع األساسية يف كل ما يتعلق باملخطوط
العربية و يشري اىل أماكن وجودها ،وال يستغين عنه أي باحث يف
جمال املخطوطا واألعالم
ويقع اليتاب يف ستة أجزاء بتحدث يف علوم العرب وآداهبم يف خمتلف
أزمنتهم وأمينتهم وفنوهنم منذ نشأهتا إىل العصر الراهن ،وأصدر طبعته األوىل يف
19.مدينة فامير بأملانيا سنة 1898
-2باريخ الشعوب اإلسالمية ،الذي نشره املؤلف سنة 1939م وينقسم
اليتاب إىل مخسة أبواب :العرب واالمرباطورية العربية ،االمرباطورية اإلسالمية
واحنالهلا ،األبراك والعثمانيون ،اإلسالم يف القرن التاسع عشر ،الدول اإلسالمية بعد
احلرب العاملية
"-3عالقة كتاب اليامل البن األثري بتاريخ الطربي" ،ألف كرسالة دكتوراه
ما بني  ،1890-1889وهو أول باكوربه العلمية
-4املعجم السرياين ،وصدر يف سنة 1895م ،ويعترب من أفضل املعاجم
اليوم
العقيقي ،املرجع السابق ،ج ،2/ص 778

18

عمر رضوان ،املرجع السابق ،ص 199
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-5كتاب بلقيح فهوم أهل األثر البن اجلوزي ،وهي رسالة األستاذية (ليدن
-1892برسالو 1893
" -6األساس يف النحو املقارن للغا

السامية" :اليتاب حيتوي على

القسم األول من االلسن السامية وابشارها جغرافيا و بارخييا بتقدمي علمي ،مث حبث
الصو ميختلف اجملاال يف السامية دراسة باملقارنة ،مث بوجه اىل بناء اليلمة يف كل
من بلك اللغا عامة ،والقسم الثاين من البحث فقد بطرق على بناء اجلملة باللغا
السامية ،إذن يعد من علم املقارن اللغوية من جوانبه الصرفية والنحوية والصوبية
الرتكيبية
" -7النحو السرياين" :وهو كتاب إىل يومنا ال يزال أفضل بأليف يف
موضوعه
" -8النحو العريب" :ألفه سنة ١٩٢٥م بناء على أساس اليتاب
للمستشرق سوسني
– "ديوان لغا الرتك الذي ألفه حممود بن احلسني الياشغري" ،شرحه 9
وحققه ودرسه ،وطبع سنة ١٩٢٨م
-10قواعد اللغة الرتكية الشرقية للغا األدبية اإلسالمية ألواسط آسيا
-11باريخ اآلداب النصرانية يف الشرق ،ليبزيج  ،1906والطبعة الثانية
20.املصححة ليبزيج 1909

العقيقي ،نفس املرجع ،ج ،2/ص 778
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" -12قواعد الصرف العربي" ،وهذا آخر كتاب ألف وهو كان مريضا
وطبع ذلك بعد وفابه
املبحث الثاينُ :شْبهتاه حول مصدر القرآن ،وفيه مطلبان:
إن للمستشرق كارل بروكلمان شبها

عدة حول القرآن اليرمي والتاريخ

اإلسالمي ،ولين مبا أن البحث البد أن ييون حول القرآن اليرمي سرتبيز الباحثة
على إيراد شبهتيه حوله ،وستسردمها كاآليت:
املطل األول :شبهة أن النيب بلقى القرآن من اليهود والنصارى
يقول كارل بروكلمان يف كتابه (باريخ الشعوب اإلسالمية)" :وبذه
الروايا إىل أنه ابصل يف رحالبه ببعض اليهود والنصارى ،أما يف مية نفسها فلعله
21.ابصل جبماعا من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة واإلجنيل هزيلة إىل حد بعيد"
ويقول أيضا" :مل يين عامله الفيري من إبداعه اخلاص إال جزءاً صغرياً فقد
22.انبثق يف الدرجة األوىل عن اليهودية والنصرانية"
ما يعنيه كارل مما ذكره يف أن الرسول حممدا صلى اهلل عليه وسلم  ،بعلم
التعاليم الدينية (وال شك أن القرآن يتصدرها) من الرهبان واألحبار ،أثناء رحالبه إىل
الشام ،وممن كانوا يسينون يف مية امليرمة ،ويف هذا طعن يف مصدر القرآن اليرمي،
وجترؤ على عقيدة املسلمني فيما يتعلق بيتاب اهلل الذي هو أساس ومصدر مجيع
التشريعا اإلسالمية

كارل بروكلمان ،باريخ الشعوب اإلسالمية ،ص  ،34دار العلم للماليني ،ط 1968 ،5

21

كارل ،نفس املرجع ،ص 69
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ولعله يَقصد مبن يف مية امليرمة ورقة بن نوفل ،قري زجته "صلى اهلل بعاىل عليه

وسلم" ،أو الغالم األعجمي الذي كان يعمل حدادا فيها ويقصد مبن لقيه يف

رحالبه حبريا الراه الذي التقى به الرسول "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" وهو ابن اثين
عشر عاما ،أو رحليت الشتاء والصيف ،وسيأيت بفاصيل قصصه "صلى اهلل بعاىل عليه
وسلم" مع هؤالء ،وعدم إميانية االستدالل هبا على ما ّادعاه يف املبحث الثالث إن
شاء اهلل بعاىل

وهذه شبهة مل ينفرد به هو ،بل قال بذلك أكثر املستشرقني؛ مثل:
بام ؛ حيث قال" :قال الناقدون لدين اإلسالم :إن حممدا مل يين له إملام23بسدل
باإلجنيل الشريف ،وأنه اختلط مع أصحاب هذه البدع ،فتوهم أن ما مسعه منهم كان
وجه نظره لتأسيس دين يدين به مجيع سيان شبه جزيرة
مدونا يف االجنيل ،ومبا أنه ّ
العرب ،ويتحدون بواسطته ويصريون مجاعة واحدة ،قبل كثريا من خرافا جهلة
النصارى ومذاهبهم الفاسدة وأدخله يف قرآنه"
وقوله :قال الناقدون لدين اإلسالم ،يعين به أنه يوافقهم عليه؛ كما يفهم من
سرده فيما بعد عدة أدلة على هذه الشبهة مناصرا ألصحاهبا
وهذه الشبهة أغلظ عبارة ومضمونا مما ذكره كارل؛ ألن بسدل يزيد على
اهتامه ّاهت َام أن الرسول "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" ،أنه عندما نقل عن النصارى
نقل اخلرافا عن جهلتهم ،وسيأيت الرد الواضح إن شاء اهلل بعاىل
ومنهم سيديو ،ونورمان دانيال ،ولويون ،وسبقهم إىل ذلك بعصوٍر املشركون
من أهل مية؛ قال بعاىل يف حميم كتابه" :وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى
سنيلري بسدل ،مصادر اإلسالم ،الفصل الرابع ،نسخة إليرتونية
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وقال أيضا" :ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر ،لسان 24عليه بيرة وأصيال"،
25.الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني"
املتقولة إمنا هي ّادعاء أن
وجدير باإلشارة يف هذا املقام إىل أن هذه الشبهة ّ

الرسول "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" بعلّم املعلوما الدينية أو التارخيية عن األحبار
والرهبان ،وال يعين ذلك أن الذي نزل على النيب "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" ال
حيتوي على ما يف اليت

السماوية السابقة قبل تحريفها ،بل هو مشتمل على

ومص ّدق هلا؛ مصداقا لقوله بعاىلّ " :نزل عليك
أساسيّاهتا وقصص رسلها وأنبيائهاُ ،
 ،وبصديقا لقوله جل 26اليتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه وأنزل التوراة واإلجنيل"
27.وعال" :وإنه لفي ُزبُر األولني"
املطل الثاين :شبهة أن الوحي وحي نفسي
أثار بروكلمان إثر شبهته السابقة شبهةَ أن الوحي إىل النيب "صلى اهلل بعاىل
االدعاء كثري من املستشرقني يف
عليه وسلم" كان وحيا نفسيا ،كما يعتمد على هذا ّ
شبهاهتم حول مصدر القرآن والوحي

لقد بطرق كارل بروكلمان إىل هذه الشبهة يف كتابه (باريخ الشعوب
اإلسالمية) ،حيث قال فيه" :كان حممد يأخذ بأسباب التحنث والتنسك ،ويسرتسل
يف بأمالبه حول خالصه الروحي ،ليايل بطوهلا يف غار حراء ،قرب مية لقد تحقق
عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة ،فيان يضج يف أعماق نفسه هذا
سورة الفرقان ،آية 5

24

سورة النحل ،آية 103

25

سورة آل عمران ،آية 3

26

سورة الشعراء ،آية 196
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السؤال :إىل مىت ميدهم اهلل يف ضالهلم ،ما دام هو عز وجل قد جتلّى آخر األمر
مدعو إىل
للشعوب األخرى بواسطة أنبيائه؟ ،وهيذا نضجت يف نفسه الفيرة أنه ّ
28.أداء هذه الرسالة؛ رسالة النبوة"
وبعرض هلا أيضا يف كتابه "باريخ األدب العريب" :حيث قال" :وقد تحدث
الرواة عن كثري من أمثال أولئك احلنفاء الذين عزفت نفوسهم عن الوثنية ،وإن مل
يعتنقوا واحدة من مليت التوحيد ،ولين حممدا التاجر امليي هو الذي ساقته ضرورة
دينية أعز وأقوى إىل أن يعلن صلته باهلل ،وكان معاصرو حممد يعرفون اهلل ربا للعاملني
فوق األصنام واألوثان ،كما ساقته هذه الضرورة نفسها إىل دعوة بين وطنه لعبادة اهلل
29.وحده ال يشركون به شيئا"
فيالحظ أهنا حماولة من كارل إلضفاء صفة الذكاء والعقل على النيب "صلى
اهلل بعاىل عليه وسلم" لتخليص قومه من املياره والعادا

واملمارسا

املخطئة،

فتولد هبا نتيجة قوة إدراكه وأفياره املثالية روية ّادعاء النبوة اليت اصبحت واضحة
يف روحه ،ويريد من قوله" :وهيذا نضجت " هو أن الوحي ليس هو إال نتيجة
األفيار املستمرة والتأمال املرتاكمة يف عزلة النيب بغار حراء الجل خالص قومه
وحقيقة هذه الشبهة أهنم قالوا :حنن ال نشك يف صدق حممد يف خربه عما
رأى ومسع ،وال نشك يف كونه مصلحا اجتماعيا ،وعبقريا فذا ،وإمنا نقول إن منبع
ذلك إهلام من نفسه وليس فيه شيء جاء من عامل الغي الذي يقال :إنه وراء عامل
املادة والطبيعة الذي يعرفه مجيع الناس؛ فإن هذا الغي شيء مل يثبت عندنا وجوده،
كما مل يثبت عندنا ما ينفيه ويلحقه باحملال
كارل ،املرجع السابق ،ص 36
كارل "بروكلمان" ،باريخ األدب العريب ،134/1 ،دار املعارف ،ط  ،5د
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فمنازع نفسه العالية وسريرهتا الطاهرة ،وقوة إميانه ،وخياله الواسع وإحساسه
العميق ،وعقله اليبري ،وذكاؤه الوقاد ،وذوقه السليم ،مما كان لذلك التأثري بأن يتجلى
يف ذهنه ،وحيدث يف عقله الباطن الرؤى واألحوال الروحية فيتصور أن ما يعتقده إهلي
نازل عليه من السماء بدون واسطة ،أو عن طريق رجل يتمثل له يلقنه ذلك ،أو
يسمعه يقول له شيئا يف املنام ،والقرآن شيء من هذا الذي يراه ويتخيله وإمنا كل
ذلك نابع من نفسه ،ومن عقله الباطن ،وصورة ألخيلته ووجدانه اليت انطبعت يف
نفسه ميا حييط هبا من شائعا

يف بيئته على حد بعبري (ج ) ،فامتأل هبا عقله

الباطن ففاضت بذلك نفسه مث صاغها بأسلوبه املؤثر ،وخياله اخلصي  ،نتيجة
30.خللوابه اخلاصة بغار حراء ،وبأمالبه العميقة
واستدلوا على ذلك بقصة الفتاة الفرنسية "جان دارك" يف القرن اخلامس
عشر م اليت اعتقد أهنا مرسلة من عند اهلل إلنقاذ وطنها ،ودفع العدو اإلنيليزي
عنه وادعت أهنا بسمع صو الوحي ،فأخلصت يف دعوهتا ،وبوصلت بصدق إرادهتا
وحسن سريهتا إىل رياسة جيش صغري بغلبت به على العدو مث خذهلا قومها فوقعت
يف يد عدوها فألقوها يف النار حية فمابت غ

انتصارها ،وقد ذهبت باركة وراءها

امسا يذكرها التاريخ ،وقد حظيت بتعظيم قومها ،وإجالهلم هلا ،حىت قرر الينيسة
31.الياثولييية قداستها فيما بعد موهتا بزمن
املبحث الثالث :الرد على شبهتيه ،وفيه مطلبان:

كارل بروكلمان" ،باريخ األدب العريب" ،134/1 ،دار املعارف ،ط  ،5د
راجع :السيد حممد رشيد رضا "،الوحي احملمدي" ،ص  ،120مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،ط 1306 ،3
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املطل األول :الرد على شبهة أن النيب "صلى اهلل عليه وسلم" بلقى القرآن
من اليهود والنصارى
ملجأ كارل بروكلمان وغريه من املستشرقني ومالذهم ومعتمدهم يف شبهتهم
أن الرسول بلقى القرآن من اليهود والنصارى ،وبلقى بعاليمه الدينية من الرهبان
واألحبار ،إمنا هو رحلته صلى اهلل بعاىل إىل الشام ،أو رحلة الشتاء والصيف ،أو
لقاؤه مع ورقة بن نوفل ،أو مع الغالم األعجمي الذي كان يعمل حدادا يف مية ،أو
ّادعاء انتشار اليهودية والنصرانية يف بالد العرب وإليك الرد على بلك املقدما :
أوال :إن ما جاء يف كت السرية عن رحلته" صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" إىل
الشام أنه مل يسافر إليها إال يف صغره مع عمه ،ويف شبابه باجرا خلدةجة:
ففي األول ورد أنه سافر مع عمه أيب طال وهو ابن بسع سنني وقيل ابن
اثنيت عشر سنة ،وأن الراه

حبريا رأى فيه بعض أمارا

النبوة ،فذكر لعمه أنه

32
ِ
شر
 ،وليس يف الروايا أنه مسع منه سييون له شأن ،وحذره من أن بناله اليهود ب ّ
شيئا ،أو بعلم منه معارف أهل اليتاب ،حىت لو ورد أنه مسع أو بعلم منه فهل
يُعقل أنه بعلم منه وهو غالم و ّأم ّي ال يقرأ وال ييت خالل حلظا ٍ ما هو كالبحر
احمليط وأيضا هل حبريا رئيس أكادميية لتخريج األنبياء واملعجزا ؟ وأيضا أين هو من

33.اإلعجاز الغييب والعلمي والبالغي الذي هو فوق طاقة البشر وهو من البشر طبعا

راجع :أبو حممد عبد امللك بن هشام" ،السرية النبوية" ،ص  ،207-205دار اليتاب العريب ،ط ،3
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ويف الثاين ورد أنه "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" خرج باجرا للسيدة خدةجة
 ،ومل يرد يف كت

التاريخ وال كت

السرية احملمدية أنه التقى 34مع غالمها ميسرة

بأحبار اليهود ورهبان النصارى خالل أسفاره هذه ،ولو حصل لروى أهل السرية
النبوية الذين مل يدع صغرية وال كبرية منها إال ذكروها ،وأيضا إنه صلى اهلل بعاىل عليه
وسلم كان مشتهرا بيونه أمينا ،وناجحا يف جتاربه ولو كان يطل غري التجارة كأخذ
العلوم من األحبار والرهبان خلسر جتاربه وافتضح أمره وألخرب به مشركو قريش
ثانيا :إن رحلة قريش يف الصيف والشتاء إىل اليمن والشام كانت من أجل
التجارة واملال وليست من أجل بلقي العلوم واملعارف من أهل اليتاب ،ومع كثرة
املتنصرون يف غري مية
بنصر ،و ّ
هتود أو ّ
هابني الرحلتني مل يرد أن أحدا من أهل مية ّ
إمنا هم قلة ال بياد بُذكر ،فييف يتأثر النيب صلى اهلل بعاىل بقوم هم أجهل الناس
35.به

النيب "صلى اهلل بعاىل عليه
ثالثا :ما ذكروه من أن ورقة كان نصرانيا وأن ّ
وسلم" أخذ بعض من معارف ألهل اليتاب خلطوا فيه احلق بالباطل والذي ثبت
الوحي على النيب "صلى اهلل عليه وسلم" جاء إىل زوجته
يف الصحيحني" :أنه ملا َنزل
ُ
َّ
خشي على نفسه ،فقالت" :كال،
خدةجة "رضي اهلل عنها" وح َيى هلا ما َ
حدث وقد َ
وتحمل ال َي َّل ،وبَ ِ
ِ
املعدوم ،وبَقري
يس
يك اهلل ً
واهلل ما ُخيز َ
َ
أبدا؛ إنك لتَص ُل الرحمُ َ ،
عني على نوائ احلق،
مث انطل َقت به خدةجةُ -رضي اهلل عنها -حىت أبَت الضيف ،وبُ ُ
عم ،امسَع ِمن ابن أخيك ،فقال له ورقة :يا
به ورقة بن نوفل ،فقالت له خدةجةُ :يا بن ِّ
خرب ما رأى من
بن أخي ،ماذا برى؟ فأخربه ُ
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم َ -
راجع :ابن هشام ،نفس املصدر ،ص 213
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حممد حممد أبو شهبة" ،املدخل لدراسا القرآن اليرمي" ،ص  ،98دار اللواء ،ط1987 ،3
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ِ
الوحي وظُهوِر امللَك جربيل له وما قاله له ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي َّنزل اهللُ
جذعا  -أي :شابا قويا  -ليتين أكون حيا إذ ُخيرجك
على موسى ،يا لَيتين فيها ً
جي هم؟ ،قال ورقة :نعم،
قومك ،فقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم َ :-أوُخم ِر َّ
مل يأ ِ رجل ُّ
نصرا مؤزًَّرا،
يوم َ
قط مبثل ما َ
ك ُ
جئت به إال عُودي ،وإن يدرْكين ُ
أنص ْرك ً
36
ويف بعد ذلك بقليل وفرت الوحي"
 .مث مل يَنش ورقةُ بن نوفل أن بُ َِّ
ومل بذكر الروايا أن النيب "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" كان له صلة بورقة
من قبل ،بل ما يفهم منها أنه "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" بعرف عليه أول مرة
بواسطة خدةجة ،ومل يلبث ورقة أن بويف بعد هذا احلادث بزمن يسري كما هو صريح
الروايا الصحيحة
رابعا :جلأ بعض من هؤالء إىل رجل يف نسته األستاذية إليه شيء من واهلزل،
العقول نسبة األستاذية إليه منه الستحالتها ،قبلتها نفوس طرافتها

َح َّىت إذا طرد
وهزهلا و ،فقالوا يف زعمهم :إمنا يعلمه بشر ،وأرادوا بالبشر حداداً رومياً ينهمك بني
مطرقته وسندانه ،ظاال طوال يومه يف خبَث احلديد دخانه وناره  ،لينه اجتمع فيه
أمران فحسبومها مبناط برويج هتمتهم ،أحدمها :أن ذلك الشخص مقيم مبية حبيث
ِ
وسلَّم"  -ابصاال دائما وثيقا  ،و ٍ
بيسر حملمد – " َ َّ
بلق عنه ،واآلخر:
صلى اهللُ َعلَيه َ َ
غري وليس منهم ،ليخيِّلوا إىل بلك القوم أن عند هذا الرجل علما مامل يعلموا هؤالء
وال آباؤهم ،و ييون ذلك أقرب إىل التصديق بأستاذيته حملمد – "صلَّى اهلل علَيهِ
ُ َ
َ

وسلَّ َم"  ،-وغاب عنهم أن احلق ال يزال نوره ساطعاً يدل عليه ،ألن هذا احلداد
َ
الرومي أعجمي ال حيسن العربية ،فليس مبعقول أن ييون مصدراً هلذا القرآن الذي هو
أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي" ،ص  ،8دار ابن كثري ،ط،1

36
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قال  37أبلغ نصوص العربية بل هو معجزة املعجزا ومفخرة العرب و اللغة العربية،
38.بعاىل" :لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني"
خامسا :زعم هؤالء أنه انتشر

النصرانية واليهودية يف بالد العرب،

وانتشر اإلشادة بقرب ظهور النيب الذي بشر به التوراة واإلجنيل ،فبالتايل بأثر
النيب هبم يف دعوى النبوة ،وهذا غري صحيح؛ ألن النصرانية واليهودية مل بنتشرا يف
بالد احلجاز اليت بعث منها النيب "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم "،ومل يين يف مية
نصارى ويهود ،ومن كانوا يف جوار املدينة من اليهود مل يين هلم بأثري على جرياهنم
من األوس واخلزرج ،ومل يتهود من العرب إال قلة ،وأقل منهم من بنصر ،وكانت
معارفهم كمعارف أهل اليتاب من أطراف اجلزيرة العربية مشوشة حمرفة ،حبيث ال
يُعقل أن بيون مصدرا ملا جاء به النيب "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" من أخبار
39.وقصص بتّسم بالصدق واحلق ،وعدم التناقض واالضطراب
املطل الثاين :الرد على شبهة أن الوحي وحي نفسي
إن شبهة الوحي النفسي ،وأن القرآن نابع من نفسه ومن عقله الباطن ،ومن
عبقريته وذكائه الفذ من أهون الشبها حول الوحي واملصدر القرآين؛ ميين بفنيدها
بالتايل:
 1هل عجز أمها ماليني العرب والناس أن يلدن مثله؟
حممد صاحل املنجد" ،شبهة أن الرسول أخذ القرآن عن اليهود والنصارى" ،موقع مداد،

 2008وراجع :حممد

37

رشيد رضا ،املرجع السابق ،ص  121وراجع :حممد عبد العظيم الزرقاين "،مناهل العرفان يف علوم القرآن" ،ج،2
ص ،328دار اليتاب العريب ،ط،1

1995
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 2إن ما يفعله الفرد ميين أن بفعله جمموعة بالضرورة ،فلماذا مل يقوموا به
إذاً؟

 3ما يوجد يف آيا القرآن اليرمي من بوجيه العتاب إىل النيب "صلى اهلل

عليه وسلم"؛ 40مثل قوله بعاىل" :عبس وبوىل أن جاءه األعمى"

41

اإلسالمية

 4إن ما يوجد يف القرآن اليرمي من االبساع يف التشريعا

والشمول جلميع جماال احلياة مع دقة التفاصيل واالنسجام اليامل مما يفوق طاقة
البشر ،ويستحيل أن ييون مصدره إنسان أمي عاش يف عصر مظلم لوال أن ييرمه
اهلل بوحي مساوي
 5إن النيب "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" كان يدرك بشيل الواضح
االنفصال والتام بني ذابه املتلقية و ايضا الذا

اإلهلية امللقية من أعلى ،وذلك

اإلدراك هو حقيقة الوحي ،ولقد صوره الرسول "صلى اهلل بعاىل وسلم" مبا قال:
"أحيانا يأبيين مثل صلصلة اجلرس وهو أشد علي فيفصم عين وقد وعيت ما قال،
وأحيانا يتمثل يل امللك رجال فييلمين فأعي ما يقول" .

42

 6إن الوحي لو كان من خمزون عقله الباطين والالوعي ،لنزل الوحي موافقا
لتلك الرغبا

املختزنة يف العقل الباطن ،ولين الواقع خبالف ذلك متاما ،فمن

يستقرئ آيا القرآن اليرمي سيقف على الذي هو معارض لرغبابه "صلى اهلل بعاىل
عليه وسلم" ،على سبيل املثال :إنه "عليه الصالة والسالم" كان حي

عمه حبا

شديدا ،وكان يرجو بيل كيانه إسالمه ،ولينه مل يسلم ،فقال اهلل بعاىل فيه" :إنك

راجع :جالل الدين عبد الرمحن السيوطي" ،لباب النقول يف أسباب النزول" ،ص  ،286مؤسسة اليت الثقافية،
ط،1

2002

سورة عبس ،آية2-1
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ال هتدي من أحببت ولين اهلل يهدي من يشاء" ،43وكان بإميانه لو كان من عنده
أن خيتلق آية خترب بإسالم عمه وهو يغرغر مثال ،ولينه مل حيدث منه شيء

44

 7إن صورة النيب "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" يف القرآن اليرمي يبدو مبنظر
اخلائف من الضياع لبعض اآليا ونسياهنا ،واألمر الذي كان النيب يدعوه "صلى اهلل
بعاىل عليه وسلم" إىل أن يقرأ القرآن قبل أن ينزل إليه الوحي ،ويأخذ بتيريره وةجهد
نفسه و ايضا فيره بأن اليفوبه شيء من ذلك ،قال بعاىل" :وال بعجل بالقرآن من
قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدين علما"

45

كان الرسول "صلى اهلل بعاىل

عليه وسلم" يرى نفسه أمام بعليم فجائي وقتيا ويلم به سريعا ،بشيل أنه ال بنفع
الرؤية شيئا يف اجتالبه لو طل  ،وال يف استداركه واستذكاره و لو ضاع منه شيء
ونعتقد انه كان عليه أن يعيد كلما يلقى إليه من اية حرفيا ،فيان البد يف أول زمنه
بتلك احلال اجلديدة اليت مل ييتبها من نفسه أن ييون له شدة احلرص على املتابعة
احلرفية ،يف ذلك حىت ضمن اهلل له حفظه يف صدره وبيانه للخلق 46بقوله بعاىل" :ال
تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه وقرآنه فإذا قرأناه فاببع قرآنه إن علينا
بيانه" ،47وهذه من الدالئل القرآنية و االيا الواضحة عن استقالل ظاهرة الوحي
يف ذا

النيب "صلى اهلل بعال عليه وسلم" استقالال مطلقا ،وبفردها عن العوامل

النفسية بفردا كامال ،فالنيب "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" ال ميلك لنفسه حىت
استعمال ذاكربه يف حفظ القرآن؛ ألن اهلل بعاىل وث ّقه بتحفيظه إياه.

48

راجع :أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي" ،أسباب نزول القرآن" ،ص  ،348-347دار اليت العلمية ،ط،1
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 8إن الوحي بعد نزول صدر سورة "اقرأ" على النيب "صلى اهلل بعاىل عليه
وسلم" وهو يف حالة بعبد بغار حراء و انقطع الوحي مدة  ،و فيها مل ينزل قرآن،
فييف أذن سيت النيب طوال هذه املدة مع أنه صاح العقل اململوء باملعارف ،و
ملته الوجدان  ،و متوثبة النفس لإلصالح؟

49

 9كم مرة نزل عليه الوحي ،وهو حبس

حال اإلنسان العادية على غري
حاال

استعداد حىت ع ّد العلماء من علوم القرآن أو من أنواع القرآن حبس
نزوله على النيب "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" (احلضري ،والسفري ،والنهاري،
والليلي ،والصيفي ،والشتائي ،والفراشي ،والنومي ) إىل آخر هذه األنواع

50

وهذا

مما يؤكد أنه ليس من حديث النفس ،بل هو وحي إهلي
 10إن طبيعة بعض ما حيتويه القرآن اليرمي من األخبار املتعلقة باألمم
اخلالية اليت ولد النيب "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" بعدها بعصور ،وأعلمها اهلل بعاىل
نبيه يف القرآن ،من األمور اليت ال عالقة هلا للذكاء وال دخل للعقل يف استنباطها،
فييف ي ّدعى أهنا من وحي نفسي ومن العقل الباطن؟

بضمنه القرآن اليرمي من األسرار اليونية ،و أنفسية اآليا
 11إن الذي ّ

قبل؛ فأىن لبشر عاش يف عصر النيب "صلى اهلل
واآلفاقية ،مما مل خيطر على بال بشر ُ
بعاىل عليه وسلم" أن يعرف خلق اجلنني بعدة مراحل املذكورة يف االية يف رحم أمه؛

وكيف بيون بلك املغيبا موجودة يف قرحيته الباطن ،وهي مل بُيتشف إال بعد النيب

حممد "صلى اهلل بعاىل عليه وسلم" بقرون طويلة .

51

أما ما جاء يف موضوع يتعلق بالتفنيد استدالهلم بقصة فتاة (جان دارك) فقال
الزرقاين يف رده اخلامس عليها" :إهنا مل بين صاحبة دعوة إىل إصالح وال ذا أثر
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49

عدنان حممد زرزور" ،علوم القرآن" ،امليت اإلسالمي ،ط  ،11بريو 2014 ،

50
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باق يف التاريخ ،إمنا كانت صاحبة سيف ومسعرة حرب يف فرتة من الزمن ،لغرض
مشرتك بني اإلنسان واحليوان وهو الدفاع عن النفس والوطن ،مبقتضي غريزة ح
البقاء ،مث مل بلبث جذوهتا أن برد ومحاستها أن مخد

كأن مل يين بني احلجون

والصفا أنيس ومل يسمر مبية سامر"
"فأين هذه اآلنسة الثائرة من أفضل اخللق يف دعوبه اليربى ،وأثره اخلالد يف
إصالح أديان البشر وشرائعهم ،وأعماهلم وأخالقهم ،ويف إنقاذ اإلنسانية العانية
وجتديد دمها بدينه اجلديد الذي قل به أوضاع الدنيا ،ونقل بسببه العامل إىل طور
سعيد ،بل إىل الطور السعيد الذي لواله لدام يتخبط يف الظلما  ،ولبا يف عداد
" ،53أو من كان ميتا" اخل52األموا "
الخاتمة
بعد إجراء حبث حول ما كتبه كارل بروكلمان يف الوحي واملصدر
القرآين يف كتابه (باريخ الشعوب اإلسالمية) ،وبعض ما كتبه يف بأليفه (باريخ األدب
العريب) بوصلت الباحثة إىل نتائج أمهها ما يأيت:
 1مع قطع النظر عن أنه هل أصاب أم أخطأ إنه ق ّدم خدمة كبرية فيما
يتعلق بالرتاث العريب ،وأبرز مينونا املخطوطا العربية واألدبية الدفينة ،وقام
بتحقيق بعض اليت العربية اإلسالمية مما ال بأس به
 2أنه قام بتأليف كت

عديدة ،من أبرزها (باريخ األدب العريب) و(باريخ

الشعوب اإلسالمية)

الزرقاين ،املرجع السابق ،ج  ،2ص330
سورة األنعام ،آية 122
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 3أنه مل يُنصف فيما يتعلق بعقيدة املسلمني ،وفيما يتعلق بالوحي واملصدر

القرآين؛ حيث أطلق عنان لسانه ،وبيلم فيهما بضغط أفياره املسبقة ،وساعده
على ذلك ما يف ضمريه من احلقد امليني ،وبقليد املستشرقني األولني ،ونطق بالشك
فيما هو اليقني ،وحرم نفسه من العلم اليقني
 4أن بآليفه رغم أهنا تحتوي على الينوز واملينونا

الرتاثية والتارخيية

واألدبية غري أن القارئ الباحث البد من أن ييون حذرا عند ما يقرأ كتبه ويتتبع
آثاره ،خصوصا فيما يتعلق بالوحي ومصدر القرآن؛ فإنه ال يأمن دمسا مسموما وال
طريقا حمفورا
وصلى اهلل بعاىل على سيدنا الصادق املصدوق حممد وعلى آله الطاهرين
وأصحابه الطيبني وعلى أمة اإلجابة أمجعني
فهرست المصادر والمراجع
● القرآن الكريم
 1أنوار حممد زنايت" ،معجم افرتاءا الغرب على اإلسالم"
 2جالل الدين عبد الرمحن السيوطي" ،لباب النقول يف أسباب النزول" ،ص
 ،286مؤسسة اليت الثقافية ،ط 2002 ،1
 3أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي" ،أسباب نزول القرآن" ،دار اليت
العلمية ،ط 1991 ،1
 4سحر جاسم عبد املنعم الطرحيي" ،الدراسا

القرآنية يف االستشراق

األملاين ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي" ،جامعة اليوفة ،كلية
الفقه2012 ،
 5سنيلري بسدل" ،مصادر اإلسالم ،الفصل الرابع" ،نسخة إليرتونية
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 6شوقي أبو خليل" ،كارل بروكلمان يف امليزان" ،ص  ،36دار الفير ،ط ،1
1987
 7أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري ،كتاب بدء
الوحي" ،دار ابن كثري ،ط2002 ،1
 8عبد الرمحن بدوي" ،موسوعة املستشرقني" ،دار العلم للماليني ،بريو ،
ط 1993 ،3
 9عدنان حممد زرزور" ،علوم القرآن" ،امليت

اإلسالمي ،ط  ،11بريو ،

2014
 10عمر بن إبراهيم رضوان" ،آراء املستشرقني حول القرآن اليرمي وبفسريه"،
دار طيبة ،رياض ،ط 1992 ،1
 11فك يوهان" ،كارل بروكلمان" ،اجمللة اهليئة املصرية للتأليف والنشر،
مصر،

1957

 12كارل بروكلمان" ،باريخ األدب العريب" ،134/1 ،دار املعارف ،ط ،5
د
● "باريخ الشعوب اإلسالمية" ،دار العلم للماليني ،ط ،5
1968
 13كامل مراد" ،كارل بروكلمان" ،اجمللة اهليئة املصرية العامة للتأليف
والنشر ،مصر ،ع 1960 ،37
 14حممد رشيد رضا" ،الوحي احملمدي" ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،
ط  1306 ،3ه
 15حممد عبد اهلل دراز" ،النبأ العظيم" ،ص ،32دار الثقافة ،د ط،
1985
 16حممد عبد العظيم الزرقاين" ،مناهل العرفان يف علوم القرآن" ،ج  ،2دار
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كارل بروكلمان ورد شبهتيه حول املصدر القرآين

اليتاب العريب ،ط 1995 ،1
 17أبو حممد عبد امللك بن هشام" ،السرية النبوية" ،دار اليتاب العريب،
ط 1990 ،3
 18حممد حممد أبو شهبة" ،املدخل لدراسا

القرآن اليرمي" ،دار اللواء،

ط1987 ،3
 19حممد صاحل املنجد" ،شبهة أن الرسول أخذ القرآن عن اليهود
والنصارى" ،موقع مداد2008 ،
 20جني

العقيقي" ،املستشرقون" ،ج  ،2دار املعارف ،مصر ،ط ،3

1964
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