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تستخدم مصادر تاريخ األديان املصطلح األملاين Verstehen »الفهم« للتعبري عن قضية 
»الفهم« يف علم األديان، ويرّد ابلاحثون استخدام هذا املصطلح أول مرة ملؤرخ األديان األملاين 
Y.Wach فاخ، اذلي يرى أن الفهم يف جمال دراسة األديان قائم ىلع افرتاضني، األول: هو العطاء 
من أجل الفهم، وهو أمر يعود لطبيعة االحتاكك اإلنساين بالّظاهرة ادلينية، أما االفرتاض اثلاين: 

فهو اتلدين الفطري لإلنسان اذلي جيعل دليه قدرة داخلية ىلع فهم ادلين. 
وجود  عدم  جند  أنَّنا  إال  األديان،  علم  مستوى  ىلع  »فاخ«  نظرية  ورضورة  أهمية  رغم 
استجابة حقيقية من جانب املسترشقني املختصني يف ادلراسات القرآنية الستغالل هذه انلظرية 
ُصوا يف ادلراسات القرآنية دون حماولة  واستخدامها؛ إذ إّن الغابلية العظىم من املسترشقني ختصَّ
منهم لفهم اإلسالم من داخله، أو َفْهِمه كما يراه أهله من املسلمني، وحماولة تفسريه وحتليله من 
خالل مصادره األصلّية واملعتمد، إىل احلد اذلي يمكن القول معه إنه بات هناك فهمان للقرآن 

الكريم، األول: فهم إساليم يتبعه املسلمون، واثلاين: فهم استرشايق طوَّره املسترشقون. 
بالنسبة لالسترشاق اإلرسائييل، برزت »إشاكيّلة فهم« انلصوص القرآنية، بشلك جيل 
به سواء من خالل ادلراسات والكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية، أو من خالل الرتمجات 
العربية ملعاين القرآن الكريم اليت صدرت يف إرسائيل؛ إذ هدف االسترشاق اإلرسائييل إىل 
تقديم القرآن الكريم بشلك يُبعده عن جوهره األسايس، وذلك من خالل إخضاع انلّص 
القرآين لعمليات عقلية وفكرية متأثرة بأيديولوجيات حتمل آراء وقوالب فكرية سابقة يتم 

فرضها فرضاً ىلع انلص ادليين تلطويعه، وخلدمة أهداف هذه األيديولوجيات. 

حمرر صحيف وباحث متخصص يف الشؤون اإلرسائيلية، ومرتجم اللغة العربية يف واكلة أنباء الرشق األوسط املرصية.  )*(
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أسباب اإلشاكيلَّة
االسترشاقية  الكتابات  يف  القرآين  انلص  فهم«  »إشاكيّلة  أسباب  حرص  يمكن 

اإلرسائيلية، يف األسباب اتلايلة:

ارتباط االسترشاق اإلرسائييل بالغريب والصهيوين
ال يمكن احلديث بأي حال من األحوال عن االسترشاق اإلرسائييل بدون احلديث 
عن االسترشاق »ايلهودي« و»الصهيوين« وكذلك »الغريب«؛ فاالسترشاق اإلرسائييل يمثل 
املرحلة اثلاثلة واألخرية من مراحل تطور »املدرسة ايلهودية يف االسترشاق«، واليت تبدأ 
باالسترشاق ايلهودي العام اذلي نشأ يف كنف االسترشاق الغريب، ثم االسترشاق الصهيوين 
اذلي نشأ يف الغرب أيضاً إال أنه ارتبط بأهداف وتوجهات احلركة الصهيونية اليت ظهرت 
يف رشق أوروبا اعم 1881 ميالدية، ثم يأيت بعد ذلك »االسترشاق اإلرسائييل« مع بداية 
قيام ادلولة املحتلة اعم 1948ميالدية امتداداً لالسترشاق »ايلهودي« و»الصهيوين«، وهو 
األزمات  نفس  يف  والصهيوين  الغريب  مع  اإلرسائييل  االسترشاق  يشارك  أن  اىل  أدى  ما 
أهمها  من  واليت  والصهيوين،  الغريب  االسترشاق  من  لكٌّ  فيها  وقع  اليت  واإلشاكيلات 

»إشاكيلة الفهم« للنصوص القرآنية .

سيطرة أهداف أيديولوجّية 
نشأ االسترشاق اإلرسائييل منذ ابلداية منضوياً حتت لواء أيديولوجيات معينة تهدف 
إىل تشويه اإلسالم ومصادره األساسية ويف مقدمتها القرآن الكريم، تلك األيديولوجيات 
ضع انلص القرآين بالرضورة اىل تشابهات 

ُ
اليت برزت يف جمموعة من اآلراء السابقة اليت خت

سواء ىلع مستوى الشلك أو املضمون مع مصادر دينية يهودية ونرصانية، بهدف إثبات 
فرضية أن القرآن الكريم مقتبس، أو متأثر بمصادر دينية يهودية مقدسة.

تسببت هذه األيديولوجية املسيطرة ىلع الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية حول 
د ترمجة وتفسري وفهم  القرآن الكريم، إما يف استخدام مناهج حبثية بشلك خاطئ، أو تعمُّ
نصوص قرآنية بشلك خاطئ من أجل إثبات هذه األيديولوجية، وهو ما تّل ىلع سبيل 



21

املثال يف الرتمجات العربية ملعاين القرآن الكريم، فقد امتألت ترمجة أوري روبني العربية 
ملعاين القرآن الكريم اليت صدرت يف اعم 2005م من جامعة تل أبيب، بالكثري من احلوايش 
دينية  بنصوص  متأثر  أنه  فهمه ىلع  إطار  تضعه يف  اليت  القرآين  انلص  واتلعليقات ىلع 
يهودية، والسيما قصص القرآن حول ما بات يعرفه املسترشقون بـ»األنبياء املشرتكون« 

بني ايلهودية واإلسالم مثال إبراهيم ويوسف وموىس »«..... وغريهم.

العائق انلفيس 
يرى بعضهم أن مشلكة االسترشاق اإلرسائييل يف »فهم« القرآن الكريم، تقوم أصاًل 
ىلع أساس أو اعئق نفيس، يقف عقبة يف طريق الفهم، إذ إن »انلجاح« يف فهم ديانات 
أن  حني  يف  لليهودية،  رؤية  أو  تصوراً  تملك  ال  ادليانات  هذه  أن  سببه  األقىص  الرشق 
)ايلهودية،  اتلوحيدية  ادليانات  جمموعة  من  واحد  أنه  سببه  اإلسالم  فهم  يف  »الفشل« 
لليهودية  نقدياً وتصحيحياً  الوحيد اذلي يملك تصوراً  انلرصانية، اإلسالم(، وهو ادلين 
ايلهودية  قادراً ىلع ادلخول يف حتّد ديين وفكري مع  وللنرصانية كذلك، وهو ما جيعله 
وانلرصانية، وما جيعله من وجهة انلظر ايلهودية- انلرصانية ديناً معادياً، وتكوين موقف 
منه يعرب عن هذا الرصاع والعداء، وهو ما حال دون »فهم« القرآن الكريم ىلع الشلك 

املوضويع والصحيح. 

مظاهر اإلشاكيلة
للنصوص  بالفهم االسترشايق اإلرسائييل  املتعلقة  يمكن حرص مظاهر اإلشاكيلة 

القرآنية فيما ييل: 

رد القرآن الكريم ملصادر غري أصيلة
فقد عمدت معظم الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية إىل رد القرآن الكريم ملصادر 
يهودية ونرصانية ووثنية، اعتماداً ىلع وجود تشابه سطيح أو شيلك بني ما جاء يف القرآن 
وما جاء يف العهدين القديم واجلديد، أو بعض الرتاث ادليين الوثين للعرب قبل اإلسالم. 
ومن أمثلة ذلك مقال للربوفيسور اإلرسائييل أوري روبني املختص بادلراسات القرآنية، 
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محل عنوان: )בין ֶמָּכה וירושלים بني مكة وأورشليم(، ونرشه ىلع موقع صحيفة هآرتس 
(www.haaretz.co.il) بتاريخ 14 مارس 2007م؛ إذ اعترب أن هناك أدلة من القرآن نفسه 

تثبت أن اإلسالم مأخوذ من ايلهودية، وأن القرآن فيه اعرتاف بايلهودية وحبقها اتلارييخ 
يف القدس، مشرياً إىل أن اآليات القرآنية )السورة رقم 5، اآلية رقم 21، والسورة رقم 21، 

اآلية 71( ذكرتا األرض املقدسة اخلاصة بايلهود ىلع أنها القدس.   

إهمال مركزية انلص القرآين 
فاملسترشق اإلرسائييل يقوم بعملية تفكيك للنص وبنائه من جديد وفق األفاكر 
واأليديولوجيات اليت تسيطر عليه، وباتلايل يعامل انلص أثراً تارخيياً وبنوع من اتلصوير 
القرآين، واإلخالل بعملية »فهم« انلص،  األسطوري، ونتج عن ذلك إفساد قراءة انلص 
وذلك من خالل إسقاط بعض املفاهيم ادلخيلة عليه أو اقتطاعه من سياقه. ومن أمثلة 
ذلك مقال القرآن يف املوسوعة العربية العامة، اذلي فهم انلص القرآين من خالل تصورات 
أن  »القرآن األورثوذوكيس«، معترباً  به صفات  فألصق  يهودية ونرصانية أسقطها عليه، 
القرآن هو »توراة املسلمني«. وهو ما يُظهر أن املسألة ليست جمرد تعامل خاص مع انلص 
ِلُّ خبصوصيته وتُبعده عن جوهره. 

ُ
لكنها تاوزته لفرض وإسقاط مفاهيم دخيلة عليه خت

وتهمل فهمه من خالل الفهم اإلساليم ادلاخيل وتطور فهماً استرشاقياً خارجياً هل.
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مقدمة

االسترشاق  وموضواعت  اهتمامات  بني  من  مهمًة  ماكنًة  الكريم  القرآن  احتلَّ 
اإلرسائييل، وهو ما ظهر يف إعداد ترمجات عربّية مطبوعة واكملة ملعاين القرآن الكريم 
باملوسواعت  الكريم  القرآن  حول  املقاالت  من  عدد  إىل  إضافة  إرسائيل،  يف  صدرت 
ادلراسية  واملقررات  وادلراسات  والكتب  األحباث  من  وكثري  اإلرسائيلية،  ايلهودية- 

اإلرسائيلية حول القرآن الكريم. 

اعرتى الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية املختلفة حول القرآن الكريم الكثري من 
اإلشاكيلات واألزمات، اليت اكن ىلع رأسها »إشاكيلة)1( فهم« القرآن الكريم، نظراً خلضوع 
يتم  ُمسبقة  فكرية  وقوالب  آراء  حتمل  وأيديولوجيات  ألفاكر  اإلرسائييل  االسترشاق 
فرضها فرضاً ىلع انلص ادليين تلطويعه وخلدمة أهداف هذه األيديولوجيات االسترشاقية 
العلمية  املوضوعية  عن  اإلرسائيلية  االسترشاقية  الكتابات  أبعَد  بشلك  اإلرسائيلية، 

واحلياديّة الفكرية يف فهمها للنّص القرآين. 

وتعد إشاكيلة فهم القرآن الكريم من اإلشاكيلات اليت ال ختص االسترشاق اإلرسائييل 
وحسب، بل إنها إشاكيلة تعرتي معظم الكتابات االسترشاقية اعمة حول القرآن الكريم، 
ذلك رغم أهمية نظرية »الفهم« Verstehen ملؤرخ األديان األملاين Y.Wach يواكيم فاخ، 
يف جمال دراسة علم األديان واستفادة املسترشقني منها يف دراسة ديانات الرشق األقىص 

تُعرف لفظة »إشاكيّلة« يف املعاجم العربية ىلع أنها »مصدر صنايع من إشاكل: جمموعة املسائل اليت يطرحها أحد   )1(
إِْشاكيِلًَّة ىلع  أمٍر أو يشٍء ما«. و»َطَرَح  أنها تعين »اتلباس واشتباه يف  أو  املعرفة »إشاكيلَّة اثلقافة/انلّص«،  فروع 
ٍل َوَنَظٍر  مُّ

َ
ِباًسا وَُغموضاً، َويِهَ حِباَجٍة إىل َتْفكرٍي َوتَأ

ْ
ُن اتل ِو اْجِتماِعيًَّة، َتتََضمَّ

َ
ْو ثَقاِفيًَّة أ

َ
ُمناِظريَن«: قَِضيًَّة فِْكِريًَّة أ

ْ
ال

ا  )انظر: قاموس املعاين. قاموس عريب/عريب، قاموس املحيط، جمد ادلين أيب طاهر حممد بن يعقوب 
َ
إلجياِد َحلٍّ هل

ابن حممد بن إبراهيم بن عمر الشريازي الفريوز آبادي، املطبعة احلسينية، القاهرة، 1330ه، مادة »شلك«(. يف ضوء 
ما سبق اختار ابلاحث هذه اللفظة حتديداً تلعرب عن »الفرضّية العلمّية« اليت يطرحها حول »فهم« نصوص القرآن 

الكريم يف دراسات االسترشاق اإلرسائييل. 
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... وغريها(، يف الوقت اذلي أهملوا استخدامها يف  )ابلوذيّة، اهلندوكّية، الكونفوشيوسّية 
دراسة القرآن الكريم. 

يقوم ابلحث املاثل للعرض بتطبيق نظرية »الفهم« ىلع عدد من انلماذج املختارة 
إشاكيلة  أسباب  ُمستبيناً  الكريم،  القرآن  اإلرسائيلية حول  االسترشاقية  الكتابات  من 
رؤية  تقديم  إىل  إضافة  اإلشاكيلة.  هذه  ومظاهر  الكتابات  هذه  يف  الكريم  القرآن  فهم 

نقدية علمية ملظاهر هذه اإلشاكيلة يف حماولة تلفنيدها، والوقوف ىلع أسبابها احلقيقية. 

يسبق ذلك، تعريف ابلحث بنظرية »الفهم« وموقف ادلراسات االسترشاقية حول 
وموضواعت  اهتمامات  بني  من  الكريم  القرآن  موقع  مستعرضاً  منها،  الكريم  القرآن 
االسترشاق  من  بكل  اإلرسائييل  االسترشاق  عالقة  وموضحاً  اإلرسائييل،  االسترشاق 

الغريب واالسترشاق ايلهودي واالسترشاق الصهيوين. 

أوالً: نظرية »الفهم« وموقف ادلراسات االسترشاقية حول القرآن الكريم منها
 religions. تعد قضية »الفهم« من القضايا الُمهمة والُمثارة بشدة يف علم تاريخ األديان
wissnschaft)1(، ويهتم بها مؤرخو األديان املعنيون بدراسة دين غريهم باتلحديد، نظراً 

لكونها قضية أو نظرية تقدم طريقة وأسلوباً جيداً دلراسة األديان واتلعرف عليها من 
قرب أو من ادلاخل؛ أي: إنها حتاول فهم ادلين املعين بادلراسة وفق ما يفهمه أصحاب 

ادلين عنه)2(.  

التسمية األملانية لعلم »تاريخ األديان«، ويه واحدة من عدة تسميات لعلم تاريخ أو مقارنة األديان اذلي اختذ   )1(
صبغة علمية ومعرفية يف الغرب يف القرن اتلاسع عرش امليالدي رغم أصوهل اإلسالمية.)للمزيد انظر ىلع سبيل 
املثال: بشري كردويس )د( مدخل إىل علم مقارنة األديان، موقع أنفاس من أجل اثلقافة واإلنسان، 12 يويلو 2009م 
http://www.anfasse.org/index.php/2012-07-03-21-58-09/2010-12-30-15-59-35/3220-)
53-46-16-11-07-2010). وانظر أيضا: زملان شازار: تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حىت العرص 

احلديث، ترمجة د. أمحد حممد هويدي. تقديم ومراجعة: د. حممد خليفة حسن. طبعة القاهرة. املجلس األىلع 
للثقافة سنة 2000م. ج1 ص206، 214، 215، 220.

حممد خليفة حسن) د(، أزمة االسترشاق احلديث واملعارص، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، السعودية،   )2(
2000م، ص 257. 
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رغم معرفة كثري من املسترشقني بنظرية أو قضية »الفهم« إال أّن معظمهم لم يستفد 
القرآن  مقدمتها  ويف  األساسّية  ومصادره  اإلسالم  ىلع  بتطبيقها  يهتم  لم  ربما  بل  منها 
يُعد  ما  وهو  باإلسالم)1(.  املعنية  املسترشقني  دراسات  يف  تأثري  هلا  يظهر  لم  إذ  الكريم؛ 

»إشاكيلة« حقيقّية تعرتي ادلراسات االسترشاقية حول القرآن الكريم.

1- نظرية الفهم 
للتعبري عن  »الفهم«   Verstehen األملاين  املصطلح  األديان  تاريخ  تستخدم مصادر 
أول مرة ملؤرخ  استخدام هذا املصطلح  ابلاحثون  »الفهم« يف علم األديان، ويرّد  قضية 
األديان األملاين .Wach J يواكيم فاخ)2(، اذلي يرى أن الفهم يف جمال دراسة األديان، قائم 
ىلع افرتاضني، األول: هو العطاء من أجل الفهم، وهو أمر يعود لطبيعة االحتاكك اإلنساين 
بالظاهرة ادلينية، أما االفرتاض اثلاين فهو اتلدين الفطري لإلنسان اذلي جيعل دليه قدرة 

داخلية ىلع فهم ادلين)3(. 
ويرى بعضهم أن علم األديان من أكرث العلوم اإلنسانية حاجة إىل »الفهم«؛ نظراً 
واملنطيق  املعريف  ابلحث  أساس  فهو  وباتلايل  املعرفة  تلحصيل  أسلوب  هو  الفهم  ألن 

املرجع نفسه، الصفحة نفسها.   )1(
ينتىم  أملاين  أديان  1955م(: اعلم  أغسطس   27 يناير 1898-   25(  Joachim Ernst Adolphe Felix Wach  )2(
إىل مدينة »شمينزت« األملانية، وتركزت معظم أعماهل حول املقارنة بني تاريخ األديان وفلسفة األديان، ويعد من 
ايلهودية  حركة  مؤسس  يعد  اذلي  مندلسون«  »موشيه  الشهري  األملاين  ايلهودي  لألديب  املقربني  اتلالميذ  أكرث 
اإلصالحية يف أوروبا خالل القرنني اثلامن واتلاسع عرش امليالديني. وقد حصل ىلع درجة ادلكتوراه يف الفلسفة 
Religions wissen- 1922م.  ودرّس يف اجلامعة نفسها وختصص يف جمال تاريخ األديان  من جامعة يلزبج اعم
schaft. كما درّس أدب العهد القديم جبامعة براون أستاذاً زائراً يف الفرتة ما بني  )1935-1939م(. ويف الفرتة ما 

بني اعيم 1945-1955م ترأس كريس تاريخ األديان يف جامعة شياكغو األمريكية، من أهم أعماهل كتاب بعنوان 
»الفهم، اخلطوط العريضة نلظرية اتلأويل« وصدر باألملانية يف ثالثة أجزاء ما بني اعيم 1926-1933م. )للمزيد، 

.)http://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_Wach :انظر
حول أعمال »فاخ« املتعلقة بنظرية »الفهم« انظر:  )3(

- Understanding & Beliving, Essays by j .Wach, ed, j .Kitangawa,  Haper and Row.N.198.
- On Understanding «The Albert Schwitzer Jubilee Book. Ed. by A Roback,Cambridg. 

Mass.1946.
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وامليتافزيييق وانلفيس واألخاليق)1(.  
للظاهرة  ادلاخيل  اتلاكميل  الفهم  ىلع  قائم  فهو  الفهم«  »نظرية  ملنهج  بالنسبة  ا  أمَّ

ادلينية ولطبيعة وبنية اخلربة ادلينية، وتعبرياتها انلظرية والعلمية واالجتماعية)2(.  
أن  معترباً  األديان،  علم  وبني   THEOLOGY الالهوت  علم  بني  »فاخ«  وُيفّرق 
علم الالهوت يهتم بفهم اإليمان وتثبيته، أما علم األديان فيهتم بدراسة مجيع األديان 
األخرى وَفْهمهما وهو ال يقيض ىلع القيم ادلينية أو يهملها، ولكنه يسىع إىل القيم ادلينية 

اليت توسع الشعور ادليين وتعمق الفهم ادليين)3(. 
وفلسفة  األديان  تاريخ  علم  ورؤى  مناهج  بني  اجلمع  ىلع  »الفهم«  نظرية  تعتمد 
ادلين وعلم الالهوت، مستندة يف ذلك ىلع استخدام »املنهج الفينومينولويج« يف حتليله 

للتجربة ادلينية بهدف الوصول تلحليل طبيعتها وجوهرها )4(. 
من أهم ما توصلت إيله نظرية الفهم اخلاصة بـ»فاخ« أن هناك موضواعت »اعملية« 
UNIVERSAL TOPICS يف الفكر ادليين، وأن العاليم جنده ُمتضمناً يف اخلاص فيما 

يتعلق بالفكر ادليين، فقد اكن »فاخ« مؤمناً إيماناً قوياً بمبدأ تعددية األديان، ووفقاً لرأيه 
 UNIVERSAL هم اختيارات اعملية )( ًوبوذا وحممدا  فإن املسيح

OPTIONS وأن ىلع اإلنسان أن خيتار إيمانه ىلع الرغم من العوامل ابليئية)5(.

تُبلور نظرية »الفهم« متطلبات »فهم« أيِّ دين من خالل تكريس العقل والروح يف 
جمموعها لدلين املدروس بمعىن أنه البد من االستجابة واحليوية ادلاخلية واتساع األفق 
إذا أردنا أن نفهم األديان األخرى، والبد أن نملك اإلحساس بادلين، وأن نتغلب ىلع 

حممد خليفة حسن)د(، أزمة االسترشاق احلديث واملعارص، مرجع سابق، ص 259.   )1(
حممد أمحد بيويم، علم االجتماع ادليين، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون تاريخ. ص 5-3  )2(

نفس املرجع، ص 260 .   )3(
.J.Wach, Types of Religious Experience, Chicago,Univ. of Chicago press,1951  )4(

نقال عن حممد خليفة حسن)د(، جهود إسماعيل الفارويق يف علم تاريخ األديان يف الغرب وعند املسلمني، حبث   )5(
الفارويق وجمهوداته يف اإلصالح الفكري اإلساليم املعارص، جامعة الريموك، األردن،  أليق يف مؤتمر إسماعيل 

نوفمرب 2011م. 
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لك االفرتاضيات واآلراء السابقة »األيديولوجيات«، وأن نفهم ونقدر ونشعر بـ»ظواهر« 
شبع بها ابلاحث أو 

ُ
ادليانات املدروسة يف واقعها)1(، وليس وفق أيديولوجيات يكون قد أ

ادلارس هلذا ادلين. 

2- موقف ادلراسات االسترشاقية
إننا جند عدم  إال  األديان،  »فاخ« ورضورتها ىلع مستوى علم  نظرية  أهمية  رغم 
وجود استجابة حقيقية من جانب املسترشقني املختصني يف ادلراسات القرآنية الستغالل 
هذه انلظرية واستخدامها؛ إذ إن الغابلية العظىم من املسترشقني ختّصصوا يف ادلراسات 
القرآنية دون حماولة منهم لفهم اإلسالم من داخله، أو فهم اإلسالم والقرآن الكريم كما 
يراه أهله من املسلمني، وحماولة تفسريه وحتليله من خالل مصادره األصلية واملعتمدة. 
إىل احلد اذلي يمكن القول بأنه بات هناك فهمان للقرآن الكريم، األول: فهم إساليم 

يتبعه املسلمون، واثلاين: فهم استرشايق مغاير طوره املسترشقون. 

عند  باألساس  قضية  تمثل  ال  االسترشاقية  ادلراسات  يف  الفهم«  »نظرية  إّن 
العظىم منهم ختصصوا يف اإلسالم وحضارته دون طرح ملسألة  فالغابلية  املسترشقني؛ 
أو  نظرية  مشلكة  يمثل  يكن  لم  الفهم  أّن  ىلع  يدل  وهذا  وحضارته،  اإلسالم  »فهم« 
منهجية يف ادلراسات االسترشاقية، ويعود هذا إىل االرتباطات األيديولوجية لالسترشاق 
حركًة فكرية غربية ساعية تلحقيق أهداف معينة دون اهتمام بالفهم، بل إنها يف سبيل 
حتقيق األهداف أهملت وشوهت اإلسالم ومصادره )موضوع الفهم( ألن التشويه يف حد 

ذاته وسيلة من وسائل حتقيق األهداف األيديولوجية)2(. 

يف  اإلسالمية  بادلراسات  يتعلق  فيما  الفهم  نلظرية  املسترشقني  إهمال  ى  تبدَّ
»إبدال« املفهوم أو املصطلح اإلساليم الصحيح بمفهوم استرشايق، وذلك بهدف االبتعاد 
عن اجلوهر احلقييق للفهم اإلساليم هلذا املفهوم أو املصطلح، إضافة إىل استخدام »لغة« 

حممد خليفة حسن)د(، أزمة االسترشاق احلديث واملعارص، مرجع سابق، ص 260.  )1(
نفس املرجع، ص 263.  )2(
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دينية ومصطلحات فكرية غريبة عن اإلسالم وال تعرب عنه وال عن مصادره األساسية 
ويف مقدمتها القرآن الكريم؛ ألّن االسترشاق يرفض اتلعامل باللغة ادلينية لإلسالم، وهو 

ما يعين غياباً ملا يسميه فاخ بـ»الفهم الوصيف«)1(.  
ويف  األساسية  ومصادره  اإلسالم  حول  االسترشاقية  ادلراسات  إن  القول  يمكن 
مقدمتها »القرآن الكريم« لم يكن هدفها وقصدها »الفهم« بقدر ما اكن هدفها هو »سوء 
الفهم«، وإال ما اذلي يفس جناح االسترشاق يف فهم ديانات الرشق األقىص )اهلندوسية، 
ابلوذية، الكونفوشيوسية، اتلاوية .... وغريها( رغم أنها ديانات شديدة اتلعقيد تقوم ىلع 
جمموعة من األفاكر والقيم األخالقية املتداخلة الغريبة واملعقدة، يف حني فشلت يف فهم 
اإلسالم رغم عقالنيته وبساطته)2(؟ إذ اختىف يف دراسات املسترشقني ما يسميه »فاخ« 
العطاء من أجل الفهم وهو العطاء الُممهد للفهم، واملعرب عن االستعداد انلفيس، وتهيئة 

العقل والقلب للفهم املوضويع)3(.  
كما يعاين الفكر االسترشايق يف جُممله من عجز يف اتلدريب ىلع »الفهم«، فقد أدى 
غياب االستعداد للفهم وغياب اتلعاطف مع اإلسالم ومصادره كموضوع مدروس إىل 
انلص  مع  فاتلعامل  املسترشقني؛  عند  واتلفسري  الفهم  أهداف  وقوع حتوير جذري يف 
اإلساليم ال يقوم ىلع أساس من االعرتاف واإلحساس باخلربة ادلينية الُمتضمنة يف انلّص 
انطالق يه خلفيته  نقطة  املسترشق من خالل  الفهم دلى  يبدأ  بل  الكريم(،  )القرآن 

ادلينية واثلقافية وقيم وتعصبات وأيديولوجيات فشل املسترشق يف حتييدها)4(.    
الكريم( كـ»أداة  أهملت ادلراسات االسترشاقية كذلك استخدام انلص )القرآن 
ّ عنق« انلص القرآين يلخدم أهداف  للفهم«)5(؛ فقام املسترشق بما يمكن تسميته بـ»يلَ

املرجع نفسه، ص 270-266.   )1(
القاهرة،  وحضارته،  اإلسالم  عن  املحدثني  املسترشقني  بعض  لكتابات  مراجعات  اعشور،  الفتاح  عبد  سعيد   )2(

1987م. 
J.Wach, Ob;cit. P158  )3(

حممد ابليه، الفكر اإلساليم احلديث وصلته باالستعمار الغريب مكتبة وهبة، ط10، القاهرة 1977م.     )4(
حممد خليفة حسن)د(، أزمة االسترشاق احلديث واملعارص، مرجع سابق، ص 272.   )5(
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وأيديولوجيات املسترشق بدال من ترك انلص يعطي ويعرب عن املعىن أو اخلربة ادلينية 
املعربة عن اعتقاد أهله )املسلمون(، وهو ما أدى إىل فشل يف فهم االسترشاق للسياق 
اللُغوي وانليص واتلارييخ واثلقايف للنص، وهو ما نراه فشال »مقصوداً« يف الفهم؛ نظراً 
ألّن املسترشق يمتلك من األدوات واملقومات العلمّية واللغوّية اليت تعل من الصعب 
اتلصديق بأنه عجز عن فهم السياقات املختلفة املرتبط بها انلص، ما يعين أنه َعمد إىل 
»استقطاع« انلص من سياقه بشلك حيقق به املسترشق أفاكره وفرضياته الُمجحفة حول 
انلص واليت تتمحور - يف معظم األحيان- حول رد انلص »القرآن الكريم« إىل مصادر غري 

أصيلة )يهودية، نرصانية، وثنية(.

فرغم أن االسترشاق يتمزي باهتمامه الكبري بانلّص واتلعامل معه وامتالكه لرؤية 
خاصة يف اتلعامل مع انلصوص، إال أن ادلراسات االسترشاقية حول القرآن الكريم لم 
ترتك انلص يكشف عن مضامينه بل إنها قامت بإاعدة بناء انلص، بشلك جند معه أنه 
اً للنّص حمل الفهم األصيل اذلي يعرب عنه انلص)1(.  يف انلهاية حيل الفهم االسترشايق ُمفسِّ

ويصف بعضهم هذا اتلعامل االسترشايق مع انلص القرآين بـ»اتلصور الشامبويلوين« 
اذلي ينظر إىل انلص ىلع أنه أثر تارييخ حيتاج إىل إاعدة بناء وتنظيم وتفسري، ويه سمة 

لالسترشاق حددت نفسها من خالل قدرتها ىلع تفسري انلصوص)2(. 

: االسترشاق اإلرسائييل والقرآن الكريم:
ً
ثانيا

بدون  اإلرسائييل«)3(  »االسترشاق  عن  األحوال  من  حال  بأي  احلديث  يمكن  ال 
احلديث عن االسترشاق »ايلهودي« و»الصهيوين« وكذلك »الغريب«؛ فاالسترشاق اإلرسائييل 

للمزيد حول هذا املوضوع، انظر: فدوى مالطي دوجالس، املسترشق ونّصه، اعلم الكتاب، املجدل اخلامس، العدد   )1(
األول، الرياض، 1984م. 

فدوى مالطي دوجالس، نفس املرجع، ص 67-66.  )2(
للمزيد حول االسترشاق اإلرسائييل، يمكنك العودة لـ: أمحد صالح ابلهنيس، االسترشاق اإلرسائييل، اإلشاكيلة،   )3(
السمات، األهداف، جملة ادلراسات الرشقية، العدد 37، 2007م. وحممد جالء إدريس)د(، االسترشاق اإلرسائييل 

يف ادلراسات العربية املعارصة،  مكتبة اآلداب، القاهرة 2003م.
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يمّثل املرحلة اثلاثلة واألخرية من مراحل تطور »املدرسة ايلهوديّة يف االسترشاق«)1(، اليت 
تبدأ باالسترشاق ايلهودي العام، ثم االسترشاق الصهيوين، وأخريا االسترشاق اإلرسائييل، 
األمر اذلي يضيف عبئاً ىلع ابلاحث يف جمال االسترشاق اإلرسائييل، يتمثل يف رضورة 
تميزيه ملوضواعت وسمات االسترشاق اإلرسائييل عن املرحلتني السابقتني هل، والسيما أنه 
ارتبط أيضاً- أي االسترشاق اإلرسائييل- باالسترشاق الغريب من حيث إنه وقع يف نفس 
اليت ردها إىل اإلسالم  الشبهات  تماثله معه يف  تشابهه وربما  أزماته ومشالكه، وخاصة 

ومصادره األساسية ويف مقدمتها »القرآن الكريم«. 
اإلسالم  دراسة  حنو  ه  باتلوجُّ ايلهودي  االسترشاق  يبدأ  احلديث  اتلاريخ  فيف 
واملجتمعات اإلسالمية جزءاً من احلركة االسترشاقية يف الغرب، اليت ظهرت مع بدايات 
القرن الـ 18ميالدية، فقد احتل ايلهود ماكنة مرموقة داخل حركة االسترشاق الغريب - 

األورويب)2(.
اليت  الصهيونية  باحلركة  احلال-  بطبيعة   - ارتبط  فقد  الصهيوين  االسترشاق  أّما 
الغريب  االسترشاق  عن  مزّيه  اذلي  األمر  ميالدية،   1881 اعم  أوروبا  رشق  يف  ظهرت 
إنّه أصبح هل أهدافه وموضواعته اخلاصة اليت تهدف -بطبيعة احلال- خلدمة  من حيث 
احلركة الصهيونية، وتأصيل الوجود ايلهودي يف فلسطني، ثم يأيت بعد ذلك »االسترشاق 
اإلرسائييل« مع بداية قيام ادلولة املحتلة اعم 1948 ميالدية امتداداً لالسترشاق »ايلهودي« 
االسترشاق  موضواعت  يف  وتشابكاً  تداخال  هناك  أن  جند  وباتلايل  و»الصهيوين«، 

اإلرسائييل مع موضواعت لك من االسترشاق »ايلهودي« و»الصهيوين« و»الغريب«)3(.
وقد برز بوضوح موضوع »القرآن الكريم« من بني املوضواعت اليت اهتم االسترشاق 
اإلرسائييل بدراستها واتلعرض هلا بالرتمجة وابلحث واتلحليل وادلراسة وانلقد، وهو ما 

يمكن استعراضه ىلع انلحو اتلايل:  

للمزيد، انظر: حممد خليفة حسن )د(: املدرسة ايلهودية يف االسترشاق، جملة رسالة املرشق، األعداد 1-4، املجدل   )1(
12، القاهرة 2003م.

حممد خليفة حسن )د(: املدرسة ايلهودية يف االسترشاق، املرجع السابق، ص  45.    )2(
أمحد صالح ابلهنيس، االسترشاق اإلرسائييل، اإلشاكيلة، السمات، األهداف، مرجع سابق، ص 470.   )3(
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1- الرتمجات العربية
ارتبطت الرتمجات العربية ملعاين القرآن الكريم بشلك وثيق باملجهودات االسترشاقية 
ايلهودية واإلرسائيلية؛ إذ إن تشويه املصادر األساسية لإلسالم )القرآن الكريم، احلديث 
االسترشاق  أهداف  من  وحمورياً  أساسياً  هدفاً  يعد  فيها،  والتشكيك  الرشيف(  انلبوي 
ادلين  ىلع  القضاء  يف  انلجاح  انلهاية  يف  معناه  ذلك  يف  فانلجاح  واإلرسائييل؛  ايلهودي 

اإلساليم)1(.

الكريم  القرآن  تشويه  حماولة  إىل  جلأ  فقد  اإلرسائييل،  لالسترشاق  بالنسبة 
أبرز وسائله يف ذلك إعداد ترمجات عربية »غري أمينة«  والتشكيك يف مصادره، واكنت 
و»مشوهة« ملعاين القرآن الكريم، وتزويدها حبواش تردُّ املادة القرآنية ملصادر غري أصيلة 
)يهودية ومسيحية ووثنية(. وقد شهدت مرحلة االسترشاق اإلرسائييل صدور ترمجتني 

عربيتني اكملتني ومطبوعتني ملعاين القرآن الكريم، وهما: 

أ - ترمجة بن شيمش )1971 و1978 ميالدية(:

قام بهذه الرتمجة ادلكتور اإلرسائييل أهارون بن شيمش)2(، وصدرت الطبعة األوىل 
منها اعم 1971 ميالدية، حتت عنوان הקוראן הקדוש... תרגום חופשי ) القرآن املقدس.... 
ترمجة حرة(. أّما الطبعة اثلانية فصدرت اعم 1978 حتت عنوان הקוראן ספר הספרים של 

האשלאם תרגום מערבית )القرآن.... كتاب اإلسالم األول، ترمجة من العربية()3(.  

للمزيد، يمكنك العودة ىلع سبيل املثال لـ:  )1(
أمحد صالح ابلهنيس، الرتمجات العربية ملعاين القرآن الكريم، اتلاريخ، واألهداف، واإلشاكيلات، حبث منشور يف   
كتاب املؤتمر العاليم للقرآن الكريم، جامعة أفريقيا العاملية اإلسالمية، السودان،  ديسمرب 2011م، الكتاب األول.
حممد خليفة حسن)د(، تاريخ الرتمجات العربية احلديثة ملعاين القرآن الكريم، دراسة نقدية، حبث منشور يف ندوة   
امللك فهد  السعودية، جممع  العربية  اململكة  للمستقبل،  للمايض وختطيط  تقويم  الكريم...  القرآن  ترمجة معاين 

لطباعة املصحف الرشيف، 2005م. 
العربية  الشؤون  يف  متخصص  إرسائييل  يهودي  وأكادييم  أديب  שמש:  בן  אהרון  ד«ר  شيمش  بن  أهارون   )2(

واإلسالمية واتلاريخ ايلهودي القديم.  
ד«ר. אהרון בן שמש: הקוראן, ספר הספרים של האשלאם, תרגום מערבית, הוצאת ספרים קרני, תל - אביב 1978.  )3(
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ختتلف ترمجة بن شيمش عن الرتمجات السابقة هلا يف عدم تقيد املرتجم باتلقسيم 
الرتقيم  آيات جمتمعة، وييجء  قام برتمجة لك مخس  بل  الكريم،  القرآن  املعروف آليات 
يف نهاية لك مخس آيات، وليس يف نهاية لك آية. كما أغفل يف بعض األحيان ذكر بعض 
أّن هذه احلروف اختصارات ألسماء  فواتح السور املكونة من حروف منفصلة، معتقداً 
تغلب  الرتمجة بشلك اعم  أّن  للقرآن«، كما  املخطوطات األصلّية  بـ»حفظة  أسماهم  من 

عليها االنطبااعت الشخصية)1(.  
انتهج بن شيمش أسلوب ترمجة خاصاً به خيتلف عن أسلوب الرتمجات السابقة 
والالحقة؛ فقد أجرى مقارنات عديدة بني انلصوص ايلهودية والعربية واآلرامية، كما 
أنها  يرى  اتللمود)2(،  من  وعبارات  توراتية  فقرات  فيها  عديدة  حوايش  ترمجته  َضّمن 
تشابه ما ورد يف القرآن الكريم، كما اصطبغت هذه الرتمجة بطابع اللغة العربية احلديثة 
فجاءت لغة انلص املرتجم بأسايلب وتركيبات بعيدة عما ورد يف انلص القرآين بدرجة 

كبرية)3(.  
يذكر كذلك أّن هذه الرتمجة من أكرث الرتمجات رواجاً بني اجلمهور اإلرسائييل من 

غري املتخصصني يف ادلراسات اإلسالمية، أو ممن ال يعرف اللغة العربية الفصىح)4(.

ب- ترمجة روبني )2005م(:
تعد هذه الرتمجة العربية للقرآن الكريم أحدث ترمجة وأهمها، وقد أصدرتها جامعة 
تل أبيب يف شهر مارس اعم 2005 ميالدية باكورة سلسلة أعمال ُمرتمجة لروائع األدب 

أمحد الشحات هيلك)د(، الرتمجات العربية ملعاين القرآن الكريم... أهداف سياسية ودينية، جملة القدس، العدد   )1(
94، أكتوبر 2006م. ص 90

اتللمود: جمموعة من الرشوح واتلفاسري ايلهودية ملجموعة من أجيال حاخامات ومفكري ومفسي ايلهود خالل   )2(
العصور الوسطى يف لك من العراق وفلسطني) للمزيد، انظر: اتللمود ..أصله وتسلسله وآدابه، ترمجة عن العربية 

/ شمعون مويال، تقديم / يلل إبراهيم أبو املجد، مراجعة/ رشاد الشايم، ادلار اثلقافية للنرش، القاهرة، 1996م(.
حممد حممود أبو غدير، ترمجة أوري روبني ملعاين القرآن الكريم يف ضوء الرتمجات العربية السابقة، جملة لوجوس،   )3(

مركز اللغات والرتمجة املتخصصة، جامعة القاهرة، العدد األول، يويلو 2005م.، ص 10-9. 
أمحد الشحات هيلك)د(، مرجع سابق، ص 90.  )4(
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»أوري  الربوفيسور  الرتمجة  بهذه  وقام  إصدارها.  اجلامعة  تعزتم  اليت  العربية  إىل  العريب 

تل  العربية بكلية اآلداب - جامعة  اللغة  أستاذ ادلراسات اإلسالمية بقسم  روبني«)1( 

أبيب)2(، وقد نالت هذه الرتمجة أهميتها لسببني، األول: أنها - كما يقول عنها صاحبها- 

الرتمجات  وتنقيح  تلصحيح  للقرآن  جديدة  عربية  لرتمجة  املاسة  للحاجة  تلبية  جاءت 

ادلراسات  قسم  يف  املبكر  اإلساليم  والرتاث  القرآنية  لدلراسات  أستاًذا  يعمل   Uri Rubin רובין  אורי   )1(
العربية واإلسالمية بكلية اآلداب - جامعة تل أبيب، وقد ودل بفلسطني يف 1944/6/24م، ويف بداية عقد 
الستينيات اتلحق بمركز המגמה המזרחנית تلعليم اللغة العربية، واذلي اكن يلتحق به الطلبة اإلرسائيليون 
املجيدون للعربية، وبه تعلم اللغة واألدب العريب، وكيفية اتلعايش مع الساكن العرب، حيث اكنت تدرس 
بها بعض املواد القيمة مثل العربية الكالسيكية )الفصىح(، والقرآن، واليت من خالهلا عرف الكثري عن 
بإرسائيل  العالم العريب اذلي اكن حميطاً  الرغم من أن  العالم اإلساليم وعن حياة انليب حممد، وذلك ىلع 
حينها - من وجهة نظره - اكن علمانيا تماماً، ومع ذلك فقد تعلم يف هذا املركز تراثاً دينياً خالصاً، والسيما 
 بإحساسه 

ً
ما يتعلق منه بالعربية واإلسالم، فقد وجد نفسه حمباً للك ما يتعلق بالعربية وباإلسالم، مدفواع

باألهمية ابلالغة ملعرفة الكثري عنهما نظراً - حسب رأيه - لسيطرة رجال ادلين ىلع العالم العريب املحيط 
بإرسائيل، وبعد ذلك لم يغري وجهته ادلراسية؛ إذ حرص عند وصوهل للمرحلة اجلامعية واتلحاقه جبامعة تل 
أبيب، أن ينتظم يف أقسام علمية تكون بها دراسات قريبة من ذلك اتلخصص، حيث حصل ىلع شهاديت 
ليسانس )اللقب اجلاميع األول( من جامعة تل أبيب، أوهلما اعم 1969م يف ختصص ادلراسات اتلوراتية 
وتاريخ الرشق األوسط، وثانيهما يف اعم 1972م يف ختصص اللغة العربية. كما حصل اعم 1970م ىلع شهادة 
املقدس، ويف اعم 1976م حصل من اجلامعة  الكتاب  أبيب يف تدريس  دراسية تكميلية من جامعة تل 
الرتاث اإلساليم  »انليب حممد يف  العربية، اكنت حتت عنوان  اللغة  ادلكتوراة من قسم  نفسها ىلع شهادة 
املبكر« حتت إرشاف الربوفيسور »مائري يعقوب كيسرت« M. J .Kister، اذلي اكن هل دور كبري يف حتديد 
توجهات واهتمامات »روبني« العلمية؛ حيث وجه لك جمهوداته يف دراسة الرتاث اإلساليم ادليين القديم، 
العربية بمعهد ادلراسات األفرو  اللغة  بتوجهات أستاذه »كيسرت« اذلي يعد من كبار أساتذة  تأثراً  وذلك 
حيث  املتوسط،  العربي  اتلعليم  يف  االسترشاقية«  االتاهات  بـ»أبو  يسىم  كما  العربية،  باجلامعة  آسيوية 
تمت االستعانة به يف وضع الكثري من املناهج اتلعليمية اخلاصة باإلسالم والعرب اليت تدرس يف مراحل 
اتلعليم املتوسط باملدارس اإلرسائيلية، وبذلك يعد من »اآلباء املؤسسني« لدلراسات العربية واإلسالمية يف 
إرسائيل؛ فقد حاز ىلع جائزة إرسائيل لعام 1981م تقديراً ألحباثه وجهوده يف جمال العمل االسترشايق ىلع 
صعيد األدب العريب كما حاز ىلع جائزة »روتشليد« يف اآلداب والفنون؛ إذ إنه وضع بصمته الواضحة يف 
جمال ادلراسات االسترشاقية اعمة داخل إرسائيل وخارجها )اعتمدت هذه املعلومات ىلع مقابلة إذاعية مع 
http://www. :الربوفيسور »أوري روبني« حول ترمجته ملعاين القرآن الكريم، بتاريخ 2004/9/3م، نقاًل عن

 .)urirubin.com/Interviews.html

מירב יודילוביץ'، הקוראן: פעם רביעית، ידיעות אחרונות، 31/3/2005.  )2(
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السابقة هلا واإلضافة عليها، واثلاين: أنها صدرت يف ظل متغريات سياسية ودويلة متعلقة 
سياسية  نظريات  وبروز  سبتمرب،   11 أحداث  بعد  والسيما  العالم  يف  املسلمني  بأوضاع 

وفكرية تتحدث عن الرصاع بني احلضارات واألديان وتصادمها)1(.
تتمثل يف احتوائها ىلع قدر كبري  الرتمجة  الكربى هلذه  أن األهمية  ويرى ابلاحث 
من اتلعليقات واهلوامش باإلضافة إىل ملحقني، حتتوي مجيعها ىلع نقد وتعليقات ىلع 
عدد  وبلغ  والعرص«  »الضىح  سوريت  عدا  القرآن  سور  مجيع  شملت  القرآنية،  اآليات 
صفحاتها )543( صفحة، ذللك حنن أمام جمدلين عن القرآن، أحدهما ترمجة ملعانيه إىل 

العربية، واآلخر نقد آلياته من وجهة نظر استرشاقية إرسائيلية)2(.
إىل  الكريم،  القرآن  »أوري روبني« يف مقدمة ترمجته ملعاين  الربوفيسور  أشار  كما 
أنه قد استعان بعدد من اتلفاسري اإلسالمية للقرآن الكريم، واليت ُكتبت خالل القرون 
الكريم تعكس  للقرآن  اإلسالمية األوىل، وذلك بهدف إاعنته ىلع إعداد ترمجة عربية 
اتلفسري األكرث قبوال دلى اعمة املسلمني، إضافة إىل اعتماده ىلع هذه اتلفاسري بشلك 
الرتمجة  هوامش  يف  القرآنية  اآليات  حول  نقدية  وتعليقات  مالحظات  إضافة  يف  كبري 

وحواشيها، مضيفاً أنه اعتمد ىلع أربعة تفاسري، ويه: 
تفسري »حبر العلوم« لـ»أيب الليث السمرقندي«، الُمتوفَّ اعم 375ه/985م.  •
تفسري »زاد املسري« لـ»عبد الرمحن بن اجلوزي«، الُمتوفَّ اعم 597ه/1200م.  •
اعم  • الُمتوفَّ  ابليضاوي«،  لـ»القايض  اتلأويل«  وأرسار  اتلزنيل  »أنوار  تفسري 

685ه/1286م.
ادلين  • وجالل  911ه/1505م،  اعم  الُمتوفَّ  السيويط،  ادلين  جلالل  »اجلاللني«  تفسري 

املحيل، الُمتوفَّ اعم 846 ه/1459م)3(. 

אורי רובין، »הקוראן«, הקוראן، תרגום מערבית، מוסיף לו הערות. אוניברסיטת תל אביב، מרץ 2005، עמ׳ יד.  )1(
أمحد صالح أمحد ابلهنيس، اتلعليقات واهلوامش لرتمجة »أوري روبني« العربية ملعاين القرآن الكريم..... »دراسة   )2(

نقدية«، رسالة ماجستري، جامعة القاهرة، يونيو 2012م. ص 5 .
ע״ע ،אורי רובין، עמ׳ יד.  )3(
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2- املقاالت املوسوعية
شهدت مرحلة االسترشاق اإلرسائييل صدور عدة موسواعت صدرت يف إرسائيل 
باإلجنلزيية والعربية احتوت ىلع عدة مقاالت عن القرآن الكريم وما يتعلق به محلت 
معني،  مؤلف  أو  ملحرر  منسوباً  بعضها  ورد  مقاالت  ويه  »قرآن«،  أو  »القرآن«  عنوان 

وبعضها لم يتحدد مؤلفها أو حمررها. 
ورغم أن األسس العلمية املتبعة لكتابة وحترير املوسواعت، تقيض برضورة اتباع 
منهج »وصيف« حبت يقدم قدراً معلوماتياً رسدياً للقارئ بدون تقديم نقد أو طرح رأي 
معني)1(؛ إال أن املقاالت حول القرآن الكريم الواردة يف املوسواعت اليت صدرت بإرسائيل، 
احتوت ىلع الكثري من الفرضيات)2( االسترشاقية حول القرآن الكريم وعلومه ومصادره 

وألفاظه ومواقفه من ايلهودية وانلرصانية)3(. 
ويمكن استعراض املوسواعت اليت صدرت يف مرحلة االسترشاق اإلرسائييل وورود 

مقاالت فيها عن القرآن الكريم ىلع انلحو اتلايل: 

 http://encyc.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=249228  )1(
استخدم ابلاحث لفظة »فرضية« بدال من لفظة »شبهة« فيما يتعلق بما ورد حول اآليات القرآنية يف املوسواعت   )2(
ايلهودية، وذلك رغم أن معظم إن لم تكن لك ادلراسات انلقدية العربية واإلسالمية تستخدم لفظة »شبهة« 
يف ردها ىلع آراء املسترشقني حول اإلسالم ومصادره األساسية. ويه لفظة يعتقد ابلاحث أن باستخدامها 
»حتزياً وعدم موضوعية«؛ إذ إنها تعين يف العربية االتلباس والريبة وترجيح اخلطأ وانلقصان )انظر: قاموس 
مادة   ،2005 القاهرة،  العربية،  اللغة  جممع  عريب،   – عريب  قاموس  واملجاالت،  اللغات  متعدد  املعاين  ومعجم 
أو  اللفظة ىلع رأي املسترشق يفيد بوجود »حكم سابق« من قبل ابلاحث  شبه(، ما يعين أن إطالق هذه 
انلاقد العريب- املسلم بأن رأي املسترشق خاطئ وملتبس ومشكوك فيه، وذلك رغم أن هناك عدداً من آراء 
املسترشقني اليت تتسم باملوضوعية واحلياد بل واإلنصاف فيما يتعلق بالشؤون العربية واإلسالمية وذلك ىلع 
بشلك  علمياً  منهجاً  يستخدم  أو  نواقص وأخطاء  تشوبه  علمياً  منهجاً  يستخدم  املسترشق  أن  فرغم  قلتها، 
خاطئ يف دراسته لإلسالم ومصادره األساسية للوصول إىل صحة أيديولوجية معينة حتكمه، إال أنه يف انلهاية 
يطرح رأيا أو فرضية علمية ختصه قد تكون خاطئة، وهذا ما يكون عليه األمر يف أغلب األحيان، وقد 

تكون صحيحة.  
للمزيد حول القرآن يف املوسواعت ايلهودية انظر: حممد اهلواري)د(، القرآن الكريم يف دوائر املعارف ايلهودية،   )3(

جملة جامعة امللك سعود، لكية اآلداب، العدد 2، الرياض، 2007م،  ص 401-289، 
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أ: موسواعت مطبوعة 
باإلجنلزيية •

 • Encyclopaedia Judaica, Vol. 10, ( Jerusalem: Encyclopaedia Judaica, 1972). 2007.

تعد املوسوعة ايلهودية األكرث تطورا فيما يتعلق بالعلوم ايلهودية وشعب إرسائيل، 
فيها  واشرتك  جمدلاً،   16 يف  وتقع  ميالدية،   1972 اعم  إرسائيل  يف  باإلجنلزيية  وصدرت 
)25000( اكتب وحمرر، ثم صدرت نسخة معدلة ومنقحة ومزيدة عليها مطلع اعم 2007 

ميالدية بها 22 جمدلاً)1(. 
ورد فيها مقال محل عنوان Koran، وورد يف املقال يف طبعيت املوسوعة، الطبعة األوىل 
اعم 1972 ميالدية، والطبعة اثلانية 2007 ميالدية، معلومات وأفاكراً خيتلف لك منهما عن 

اآلخر يف بعض اتلفاصيل.
Koran فيها يف املجدل اثلاين عرش  بالنسبة لطبعة املوسوعة اعم 2007م، ثمة مقال 
 Koran فيما بني الصفحات 301 إىل 304. أما طبعة املوسوعة اعم 1972 ميالدية، فإن املقال

ورد فيها يف املجدل العارش فيما بني الصفحات 1194 إىل 1199. 
فيما يتعلق بمؤلف مقال قرآن Koran يف هذه املوسوعة، فإن املقاَل يف الطبعة اليت 
صدرت يف اعم 2007 ميالدية، قام بتأيلفه الربوفيسور »أوري روبني Uri Rubin« أستاذ 
القرآنية يف قسم ادلراسات اإلسالمية والعربية بكلية ادلراسات اإلنسانية  ادلراسات 
ملعاين  يٍَّة  ِعرْبِ ترمجة  أحدث  صاحُب  وهو  »إرسائيل«،  يف  أبيب  تل  جبامعة  واالجتماعية 

القرآن الكريم، صدرت عن جامعة تل أبيب اعم 2005 ميالدية. 
هريشبريج  زاوي  حاييم  الربوفيسور  من حترير  فهو   1972 طبعة اعم  يف  املقاُل  أما 
)Haim Zew Hirschberg )2 وهو أستاٌذ متخصص يف ادليانة ايلهودية ومقارنة األديان 

מירב קריסטל ,הושקה מהדורה שנייה ל»יודאיקה« ,באתרynet  , 12 בדצמבר 2007.  )1(
أشار مقال »قرآن« بهذه الطبعة من موسوعة جودايكا ايلهودية اىل أن حمرر املقال هو »طاقم اتلحرير اخلاص   )2(
باملوسوعة«، وبالرجوع اىل قائمة حمرري املوسوعة وجدنا أن الربوفيسور حاييم زاوي هريشبريج هو املرشف ىلع 

قسم األديان باملوسوعة، اذلي يقع ضمنه مقال القرآن. 
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ادليانة  علوم  بدراسة  ختتص  دينية  جامعٌة  ويه  »إرسائيل«  جنويب  إيالن  بار  جبامعة 
ايلهودية املختلفة. 

بالعربية:  •
אנציקלופדיות،  • להוצאת  חברה  ישראלית،  וארץ  יהודית  כללית  העברית  האנציקלופדיה 

ירושלים 1974.

تعد من أهم وأكرب املوسواعت ايلهودية قاطبة، فيه املوسوعة املكتوبة باللغة العربية 
ظهرت  فقد  العرشين،  القرن  من  اثلاين  انلصف  يف  للنور  خرجت  وقد  شموال،  األكرث 
فكرتها يف صيف اعم 1944 ميالدية؛ إذ تم تأيلف جلنة من أجل حتديد توجهات املوسوعة 
وبدأت طباعة املجدل األول منها يف صيف اعم 1948 ميالدية، ومع إقامة دولة إرسائيل، 
أصبح الربوفيسور حاييم فايتسمان أول رئيس دلولة إرسائيل، هو الرئيس الرشيف هلذه 

املوسوعة)1(.   

ميالدية يف  فقد صدرت اعم 1948  املوسوعة  اإلجنلزيية هلذه  بالرتمجة  يتعلق  فيما 
 Bracha وأرشف ىلع ترمجتها لإلجنلزيية ،Encyclopaedia Hebraica إرسائيل« حتت اسم«

Peli صاحبة دار نرش ماسادا يف تل أبيب)2(. 

بالنسبة ملقال »قرآن« فيقع يف القسم »أ« وهو أكرب أقسام املوسوعة وخمصص هل ستة 
جمدلات ونصف املجدل أي: حوايل 30 % من حجم املوسوعة. وهو يقع يف الصفحات 52-50 

من املجدل رقم 30 من هذه املوسوعة. 

أما مؤلُف مقال »قرآن« يف النسخة العربية من هذه املوسوعة فهو الربوفيسور ايتان 
كويلربج איתן קולברג ) 1943-....( هو أستاذ فخري يف قسم اللغة العربية وآدابها باجلامعة 
للعلوم، ويف اعم 2008م حصل  املحتلة، وعضو األاكديمية اإلرسائيلية  بالقدس  العربية 

ىلع جائزة روتشيدل يف اآلداب وجائزة إرسائيل يف االسترشاق يف »إرسائيل«. 

ד. אלקלעי ,האנציקלופדיה העברית ,דבר 28 ,בנובמבר 1947.  )1(
  /Encyclopaedia_Hebraica.htm  )2(
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أما مقاُل »قرآن« يف النسخة االجنلزيية من هذه املوسوعة Hebraica فهو من إعداد 
بموسوعة   Koran قرآن  مقال  صاحب  نفسه  وهو  روبني،  أوري  الربوفيسور  وحترير)1( 

جودايكا يف طبعتها لعام 2007 ميالدية.  

ب- موسواعت إلكرتونية:

باإلجنلزيية: •
 • Jewish Encyclopedia, http://www.jewishencyclopedia.com/.

اليت يه موسوعة   Jewish Encyclopedia The إلكرتونية من موسوعة  نسخة  يه 
يهودية باإلجنلزيية خمتصة بالشؤون ايلهودية وشعب إرسائيل نرُشت فيما بني اعيم 1901-
1906 ميالدية يف نيويورك. وبالنسبة ملقال »قرآن« بها لم يذكر من قام بإعداده أو حتريره)2(.  

بالعربية: •
 • ./http://he.wikipedia.org/wiki ،הידפיקיו

يه موسوعة إلكرتونية حرة بالعربية ىلع اإلنرتنت، وبالنسبة ملقال »قرآن« بها فال 
يوجد هل اسم مؤلف أو حمرر، لكن حمدد به مصادر املقال، واليت تنحرص أهمها يف املوسوعة 
الكريم، وترمجة  القرآن  ايلهودية، وكتابات املسترشقة اإلرسائيلية حافا الزروس)3( حول 
إجنلزيية للقرآن صدرت عن جامعة اكيلفورنيا اجلنوبية بالواليات املتحدة. إضافة إىل مقال 

»القرآن« يف موسوعة القرآن الصادرة عن جامعة جورج تاون يف واشنطن اعم 2009م.  
http://www.ynet.co.il/yaan ،אינצקלופדיה، ידע עם אחריות

يف النسخة اثلاثلة من هذه املوسوعة اليت صدرت يف اعم 1995م.   )1(
.)http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Encyclopedia :للمزيد حول املوسوعة ايلهودية )انظر  )2(

اآلسيوية  ادلراسات  بمعهد  اإلسالمية  ادلراسات  أستاذة  )1930-1998م(:   (Lazarus-Yafeh): ָלָצרּוס-יפה  חוה   )3(
واألفريقية باجلامعة العربية بالقدس، وحصلت ىلع جائزة إرسائيل يف اتلاريخ اعم 1993م. ويه من موايلد أملانيا، 
وهاجرت إىل إرسائيل يف سن مبكرة، ودرست يف املدرسة اخلاصة حبيفا، وحاصلة ىلع دكتوراه من اجلامعة العربية 
القديم يف  العهد  ونقد  اإلسالم  يافيه،  انظر: حافا الزاروس   H( الغزايل  أيب حامد  القدس اعم 1958م عن  يف 
العصور الوسطى، ترمجة/ حممد طه عبد املجيد، مراجعة وتقديم/ حممد خليفة حسن أمحد)د(، مركز ادلراسات 

الرشقية، القاهرة، 2008م. ص 5-4(. 
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يف  وانتشاراً  مبيعاً  الصحف  أكرث  أحرونوت  يديعوت  لصحيفة  تابعة  موسوعة  يه 
إرسائيل)1(، ونظراً ألنها إلكرتونية فإنه يتم حتديثها بشلك مستمر، ويه اعمة ال ختتص 
املوسوعة،  يف  بـ»اإلسالم«  اخلاص  اجلزء  يف  فيها  »القرآن«  مقال  ويقع  معني،  بمجال 
واملقال غري منسوب لاكتب أو حمرر معني. وُيلحظ به تزويده عدداً من الصور املتعلقة 

باملخطوطات القرآنية)2(. 
http://www.daat.ac.il/encyclopedia ،אינצקלופדיה יהודית

متعددة  موسوعة  ويه  اإلرسائيلية،  اثلقافة  حول  يهودية  موسوعة  عن  عبارة  يه 
املجاالت، وحيررها ويرشف عليها الربوفيسور واحلاخام اإلرسائييل פרופ' יהודה איזנברג 
يهودا آيزنربج، وتصدرها اللكية اجلامعية »هرتزوج« الواقعة يف مستوطنة جوش عتسيون 

ايلهودية بالضفة الغربية. 
بالنسبة ملقال القرآن بها، فقد ُكتب يف نهايته: إنه اعتمد ىلع مقال القرآن الوارد 

بموسوعة אוצר ישראל كزن إرسائيل.

3- كتب ودراسات ومقررات تعليمية:
حول  واإلصدرات  الكتابات  من  الكثري  ظهور  اإلرسائييل  االسترشاق  مرحلة  شهدت 
األستاذة  الزروس«  »حافا  اإلرسائيلية  املسترشقة  واكنت  به،  يتعلق  ما  ولك  الكريم  القرآن 
السابقة بمعهد ادلراسات األفروآسيوية باجلامعة العربية من أبرز املشتغلني يف حقل ادلراسات 
اإلسالمية، ومن أهم املسترشقني اإلرسائيليني اذلين كتبوا عن القرآن الكريم؛ إذ إن هلا العديد 
من ابلحوث حول العبادات والرشائع يف القرآن الكريم من أمثلتها حبث »احلج عرب العصور«. 
M. J .Kister اذلي يسىم  كما اكن للمسترشق اإلرسائييل »مائري يعقوب كيسرت« 
»أبو االتاهات االسترشاقية« يف إرسائيل، الكثري من الكتابات وادلراسات حول القرآن 

خمتارات  جملة  من  األخرية  الصفحة  انظر  هلا،  اتلابعة  واملوسوعة  أحرونوت  يديعوت  صحيفة  حول  للمزيد   )1(
الصحف  بأهم  تعريف  وبها  بمرص،  واالسرتاتيجية  السياسية  لدلراسات  األهرام  مركز  الصادرة عن  إرسائيلية، 

الصادرة بإرسائيل وعدد نسخها، واملؤسسات الصحفية اتلابعة هلا ومصادر اتلمويل. 
http://www.ynet.co.il/yaan :انظر  )2(
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الكريم واكن من أبرز مؤلفاته يف هذا املجال كتاب »أحباث حول تكون اإلسالم« اذلي 
بالقدس يف شهر فرباير 1999 ميالدية،  العربية  باجلامعة  صدر عن دار نرش »ماجنس« 

ويقع يف 300 صفحة، وقام برتمجته من اإلجنلزيية إىل العربية »أهارون أمري«.
صدر لـ»كيسرت« أيًضا كتابان آخران باإلجنلزيية، أوهلما حيمل عنوان »دراسات يف 
اجلاهلية واإلسالم«، وصدر عن دار نرش »شاجات« يف نلدن اعم)1( 1980، وثانيهما صدر 
عن ادلار نفسها يف نلدن اعم 1990 ميالدية، وحيمل عنوان »املجتمع وادلين من اجلاهلية 

إىل اإلسالم«)2(.
كما اشتمل كثري من مقررات ومناهج اتلعليم اإلرسائيلية سواء ما قبل اجلامعية أو 
اجلامعية، ىلع مواد تتعرض للقرآن الكريم سواء بشلك مبارش أو غري مبارش. ومن أمثلة 
اذلي  واإلسالم(  املسيحية  بني  )ايلهودية  كتاب  اجلامعية،  قبل  اتلعليم  مرحلة  يف  ذلك 
صدر اعم 1973م عن مركز املناهج ادلراسية، اتلابع لوزارة الرتبية واتلعليم اإلرسائيلية 
للصف السابع اإلبتدايئ)3(. وقد ورد يف الصفحة )22( من الكتاب أن »ادلين اإلساليم 
اكن خليطاً من األديان السماوية، فمادة ادلين اإلساليم )القرآن( تمعت نتيجة لسفرات 
الرسول اتلجارية، وتعرفه ىلع مبادئ ادلين ايلهودي، ومجعه لقصص العجائب واتلجارب 
تعايلم  تكن  ولم  إرسائيل،  وأنبياء  ويعقوب  وإسحق  إبراهيم  من  للك  حصلت  اليت 
حممد جديدة ىلع العرب؛ ألن ايلهود اكنوا قد سكنوا اجلزيرة العربية منذ خراب اهليلك 

األول)4(«.
أما عن القرآن الكريم يف املقررات واملناهج اتلعليمية يف املرحلة اجلامعية بإرسائيل، 
فمن أمثلته مقرر »حياة وصورة انليب حممد« اذلي يُدرّسه الربوفيسور أوري روبني لطالب 
اإلنسانية  ادلراسات  بكلية  العربية  واللغة  اإلسالمية  ادلراسات  بقسم  اثلانية  الفرقة 

 .www.AddALL_com. 29\10\2006  )1(
 ..www.bestwebbuys.com\ 29\10\2006  )2(

»اتلعليم  ادليين يف إرسائيل« حبث منشور يف كتاب  اتلعليم  »تقايلد ومناهج  ابلهنيس،  نقال عن: أمحد صالح   )3(
ادليين... اتلوصيف«، مركز املسبار لدلراسات وابلحوث، مارس 2010م، ديب، اإلمارات العربية املتحدة. ص 120.

نفس املرجع، ص 122.   )4(
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 The Eye of the Beholder:« واالجتماعية جبامعة تل أبيب، إذ يقرر كتاب حيمل عنوان
 ،the Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims (a Textual Analysis)

»عني انلاظر: حياة حممد كما تبدو يف عيون املسلمني األوائل )حتليل نيص(«، وهذا املقرر 
يعكس ما يُسميه« روبني»بـ »قرآنة« السرية انلبوية، معترباً أن حممداً  أدخل 
عدداً من اآليات القرآنية بهدف إضفاء قداسة ىلع سريته وشخصيته، مشرياً إىل أّن هناك 
نوعني أساسيني من املواد اليت تألفت من خالهلا صورة »حممد«  يف الرتاث 
األماكن،  األشخاص،  )أسماء  القرآنية  غري  املواد  جمموعة  أ-  وهما:  املبكر،  اإلساليم 
املعارك( اليت تشلك إطار األحداث املتسلسلة لقصة حياته. ب- اآليات القرآنية، اليت 
مزجها ُكتَّاب السرية اذلاتية ملحمد  يف املادة غري القرآنية حول حياته من 

 .)1(
 أجل إضفاء قداسة ىلع ماكنة حممد

كذلك كتاب »توجهات املسلمني يف العصور الوسطى تاه القرآن والعهد القديم«، 
الصادر اعم 1993 ميالدية، واملقرر ىلع طلبة ادلراسات اإلسالمية والرشق أوسطية يف لكية 
اآلداب باجلامعة العربية وتأيلف الربوفيسورة حافا الزروس يافيه، فقد ورد يف الصفحة 
»العهد  واملقرا  القرآن  وتأثر متبادلة بني  تأثري  »إنه هناك عالقة  الكتاب  )71( من هذا 
القديم«، نتيجة ذلك اتلعايش واالختالط الكبري اذلي شهدته فرتة العصور الوسطى بني 
ى يف وجود تفاسري يهودية للعهد  املسلمني وايلهود يف بغداد ومرص واألندلس. وهو ما تبدَّ

القديم يظهر فيها األسلوب القرآين يف رسد القصص والرشائع)2(«. 

: أسباب إشاكيلة »فهم« القرآن الكريم يف الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية:
ً
ثاثلا

تعرتي الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية حول القرآن الكريم إشاكيلة »فهم« 
انلحو  ىلع  استعراضها  يمكن  اليت  املختلفة،  األسباب  من  عدد  نتيجة  حقيقية 

اتلايل:   

http://en.wikipedia.org/wiki/Uri_ انظر: صفحة أوري روبني ىلع موسوعة ويكيبديا اإللكرتونية بالعربية  )1(
.Rubin

أمحد صالح ابلهنيس، »تقايلد ومناهج اتلعليم ادليين يف إرسائيل«، مرجع سابق، ص 122.  )2(
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1- ارتباط االسترشاق اإلرسائييل باالسترشاق الغريب والصهيوين وايلهودي
»ايلهودي«  االسترشاق  من  بكل  الوثيق  اإلرسائييل  االسترشاق  الرتباط  اكن 
و»الصهيوين« وكذلك »الغريب« كبري األثر أن يقع االسترشاق اإلرسائييل يف نفس األزمات 
واإلشاكيلات اليت وقع فيها لك من االسترشاق »ايلهودي« و»الصهيوين« وكذلك »الغريب«، 

وىلع رأسها إشاكيلة »الفهم«. 
إىل  وأهدافه  وموضواعته  اهتماماته  حيث  من  اإلرسائييل  االسترشاق  خضع  فقد 
اتلبعية االسترشاقية بشلك اعم حلراكت اتلنصري واالستعمار والصهيونية، وتلك اتلبعية 
فكرية  االسترشاق كحركة  االسترشاق اعمة وهزت صورة  أثَّرت سلبًا ىلع مسرية  اليت 
وأثارت الشكوك حول مدى موضوعية االسترشاق وشخصيته وعالقته بالعلوم األخرى؛ 
إذ ظهر االسترشاق حركة فكرية خاضعة لقوى أخرى خارجية وال يتمتع بـ»االستقاليلة« 
اليت تتمتع بها احلراكت الفكرية األخرى، أو العلوم اإلنسانية كعلوم جمردة حمدودة املعالم 

وهلا هويتُها اخلاصة)1(. 
ينعكس ذلك بشلك واضح يف أن االسترشاق اإلرسائييل لم يتمكن من تكوين 
االسترشاق  ىلع  السيايس«  »الطابع  غلبة  فرغم  بها،  يتسم  ومنفصلة  به  خاصة  »ُهوية« 
اإلرسائييل نتيجة ارتباطه بدولة إرسائيل ككيان سيايس باألساس هل أهدافه ومصاحله 
السياسية واالسرتاتيجية، يف الوقت اذلي اتسم فيه االسترشاق ايلهودي بأنه »استرشاق 
والسياسية  »ادلينية  بني  الصهيوين  االسترشاق  اهتمامات  تنوعت  حني  يف  ديين«، 
أفاكر  يتمكن من اتلخلص من سطوة  لم  أن االسترشاق اإلرسائييل  إال  واتلارخيية«)2(، 
باالسترشاق  باألساس  املرتبطني  والصهيوين  ايلهودي  االسترشاق  من  لك  وموضواعت 
الفكرية  واأليديولوجيات  األفاكر  بعض  فلك  اإلرسائييل يف  االسترشاق  دار  إذ  الغريب؛ 
وادلينية والسياسية اليت اعتمدها لك من االسترشاق الغريب وايلهودي والصهيوين. ذللك 
فإنه من غري املبالغة القول بأن دور االسترشاق اإلرسائييل اكن بمزنلة الـ»االستمرارية أو 

للمزيد انظر: حممد خليفة حسن)د(، أزمة االسترشاق احلديث واملعارص، مرجع سابق، ص 23.  )1(
أمحد صالح ابلهنيس، االسترشاق اإلرسائييل...... اإلشاكيلة السمات واألهداف، مرجع سابق، ص 472.   )2(
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»االمتداد« لدلور االسترشايق ايلهودي والصهيوين بشلك خاص ولدلور االسترشايق الغريب 
بشلك اعم)1(.   

ىلع سبيل املثال، جند أن ترمجة »روبني« العربية ملعاين القرآن الكريم الصادرة يف 
إرسائيل اعم 2005 ميالدية، رغم أنّها تتعرض نلص ديين مقّدس »القرآن الكريم«، إال أن 
اتلعليقات واحلوايش امللحقة بها والسيما ىلع بعض اآليات مثل اآلية األوىل من سورة 

اإلرساء ﴿
﴾، نلحظ بها تعليقاً أو تفسرياً يؤكد حق إرسائيل وايلهود ادليين 

بالقدس واملسجد األقىص. 
فقد اعترب صاحب الرتمجة »روبني« أن هذه اآلية ديلل ىلع عدم تقديس املسلمني 
الغربية  االسترشاقية  الكتابات  إثباته  إىل  سعت  ما  نفس  وهو  ولألقىص)2(،  للقدس 
والصهيونية  ايلهودية  األطماع  حتقيق  هو  هلا  هدف  أهم  اكن  إذ  والصهيونية؛  وايلهودية 
والصهيوين يف هذا  ايلهودي  االسترشاق  فقد ظهرت خالل مرحليت  فلسطني؛  أرض  يف 
فايل)3(« )1808-1889م( صاحب كتاب  الصدد كتابات املسترشق ايلهودي »جوستاف 
جرنبوم)4(«  »جوستاف  الصهيوين  املسترشق  وكتابات  للقرآن«،  نقدية  تارخيية  »مقدمة 

)1909-1972م( صاحب كتاب »ايلهود والعرب«)5(.    

املرجع نفسه، ص 471.   )1(
ע״ע: רובין עמ׳ 401.   )2(

جوستاف فايل )1808-1889م(: مسترشق أملاين يهودي، تعلم العربية يف باريس واجلزائر ومرص، وقد تتلمذ ىلع   )3(
 Mohammed der Prophet: Sein Leben حممد عياد الطنطاوي، من أهم آثاره »انليب حممد: حياته ومذهبه
und seine Lehre، صدر يف اشتوترت 1843م. وكتاب »موجز تاريخ شعوب اإلسالم«. )انظر: )فايل( موسوعة 

املسترشقني لدلكتور عبد الرمحن بديوي، 1992م(. 
جوستاف جرنبوم )1909-1972م(: مسترشق صهيوين نمساوي، حاصل ىلع دكتوراه يف ادلراسات الرشقية من   )4(
جامعة فيينا، وبعد أن اجتاح انلازي انلمسا اعم 1938م هاجر إىل الواليات املتحدة، وفيما بني اعيم 1943-1949م 
اجلامعة.  بنفس  األدىن  الرشق  دراسات  لقسم  رئيساً  أصبح  أستاذا يف جامعة اكيلفورنيا، ويف اعم 1957م  عمل 

    .)http://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_E._von_Grunebaum :انظر(
انظر: حممد خليفة حسن )د(: املدرسة ايلهودية يف االسترشاق، مرجع سابق، ص 49-45.   )5(



44

2- سيطرة أهداف أيديولوجية:
معينة  أيديولوجيات  لواء  حتت  منضوياً  ابلداية  منذ  اإلرسائييل  االسترشاق  نشأ 
تلك  الكريم،  القرآن  مقدمتها  ويف  األساسية  ومصادره  اإلسالم  تشويه  إىل  تهدف 
القرآين  انلص  ضع 

ُ
خت اليت  السابقة  اآلراء  من  جمموعة  يف  برزت  اليت  األيديولوجيات 

بالرضورة إىل »تشابهات« سواء ىلع مستوى الشلك أو املضمون مع مصادر دينية يهودية 
ونرصانية ووثنية، بهدف إثبات فرضية أن القرآن الكريم متأثر أو مقتبس من مصادر 
اتللمود،  القديم،  )العهد  منها  ايلهودية  ادلينية  املصادر  والسيما  أصيلة  غري  دينية 

اآلجادا)1((.
تسببت هذه األيديولوجية املسيطرة ىلع الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية حول 
القرآن الكريم، يف استخدام مناهج حبثية بشلك خاطئ وتعمد ترمجة وتفسري وفهم نصوص 
قرآنية بشلك خاطئ من أجل إثبات هذه األيديولوجية، وهو ما تّل ىلع سبيل املثال يف 
يف  االبتدايئ  السابع  الصف  يف  يُدرّس  اذلي  واإلسالم(  املسيحية  بني  )ايلهودية  كتاب 
إرسائيل، من تأيلف املسترشق اإلرسائييل الربوفيسور مائري يعقوب كيسرت. إذ استخدم 

اآلجادا: أحيانا ترد آجادا אגדה وأحيانا ترد هاجادا הגדה، ونظرا للتشابه اللفظي فيما بينهما فأحيانا ما يتم اخللط   )1(
بينهما واعتبار أن األجادا واهلاجادا واحد رغم وجود اختالفات؛ فاملصطلحان )أجادا، هاجادا( ظهرا يف ابلداية 
مستقلني ثم اتلقت دالتلهما يف أنهما عكس اهلاالخا، فلك ما يرد يف اجلمارا عكس اهلاالخا يعد آجادا أو هاجادا. 
وبالنسبة لآلجادا אגדה فيه املادة املتنوعة املوجودة يف اتللمود واملدراش ويه مشتقة من الفعل הגיד بمعىن يقول   
הגדה، اذلي ال جند هل  اليت اكتشفت يف أرض كنعان هو  املرادف واملستخدم يف املصادر  أو يروي، واملصطلح 

تفسرياً واضحاً.  
تعد األجادا كذلك أحد أنواع اإلنتاج األديب لليهود يف فلسطني وبابل حىت عرص اهليلك اثلاين تقريبا،    
واليت تنوعت واختذت العديد من األشاكل بعد استيالء اإلسكندر األكرب ىلع فلسطني333 ق. م وحىت  
املسلمون  العرب  فتح  ألف سنة حىت  من  أكرث  أدبيا مستقال ىلع مدى  م، حىت صارت شكال  ق.   322
ايلهودية  ادلينية  بالكتب  يهودي كبري خمتلط ومتأثر  تارييخ  نتاج موروث  وباتلايل فيه تمع  فلسطني، 
خاصة اتللمود )انظر: عبري احلديدي حممد السيد الصياد، رؤية األجاداه دلاود وسليمان، رسالة دكتوراه 
)غري منشورة( جامعة عني شمس، القاهرة، 2002م، ص 71-73. يلل إبراهيم أبو املجد )د(، كيف أصبح 
ص  1996م،  القاهرة،  الرشقية،  ادلراسات  مركز   ،4-1 العدد  املرشق،  رسالة  جملة  لليهود؟،  عدوا  جربيل 

.).37
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االسترشاقية  الفرضية  إلثبات  »مبتس«  أو  »متناقض«  بشلك  اتلارييخ)1(«  »املنهج  فيه 
يف  األخذ  دون  وذلك  وانلرصانية،  بايلهودية  متأثر  اإلسالم  بأن  القائلة  اإلرسائيلية 
القديم واجلديد من جانب،  العهدين  االعتبار أي حيثيات علمية مثال اختالف مواد 
واملادة القرآنية من جانب آخر، إضافة إىل اختالف ابليئة والظروف اليت نشأ فيها لك من 

هاتني املادتني )القرآن الكريم، والعهدين القديم واجلديد(.
عالوة ىلع أن أدوات املناهج اليت استخدمها املسترشقون اعمة واإلرسائيليون 
اتلأثري  اإلسقايط،  اتلحلييل،  )اتلارييخ،  الكريم  القرآن  دراسة  يف  خاصة  منهم 
اآليات  ىلع  فرضها  حماولة  واضحاً  وبدا  متاكمل،  بشلك  تطبيقها  يتم  لم  واتلأثر)2(( 
حمدد  »أيديولويج«  فكري  هدف  إثبات  بهدف  وذلك  »متعّسف«،  بشلك  القرآنية 
بعض  تلعرض  نظراً  للنقد  خاضع  أديب  نتاج  إال  هو  ما  الكريم  القرآن  أن  يف  يتمثل 
اإلليه  املصدر  إطار  عن  خارجة  هل  مصادر  بوجود  والقول  البرشي،  للتدخل  مواده 

الواحد )الويح(. 

3- العائق انلفيس
تقوم إشاكيلة االسترشاق اإلرسائييل يف »فهم« القرآن الكريم، أصال ىلع أساس أو 
اعئق نفيس، يقف عقبة يف طريق الفهم؛ إذ أن »انلجاح« يف فهم ديانات الرشق األقىص 
لليهودية، يف حني أن »الفشل« يف فهم  أو رؤية  سببه أن هذه ادليانات ال تملك تصوراً 
اإلسالم سببه أنه واحد من جمموعة ادليانات اتلوحيدية )ايلهودية، انلرصانية، اإلسالم(، 
وهو ادلين الوحيد اذلي يملك تصوراً نقدياً وتصحيحياً لليهودية وللنرصانية كذلك، وهو 
ما جيعله قادراً ىلع ادلخول يف حتّد ديين وفكري مع ايلهودية وانلرصانية من جانب، وما 
جيعله من وجهة انلظر ايلهودية- انلرصانية ديناً معادياً من جانب آخر، وتكوين موقف 

الرتاث  حنيف)د(:  حسن  املثال:  سبيل  ىلع  انظر  واملسترشقني،  احلداثيني  كتابات  يف  »اتلارييخ«  املنهج  حول   )1(
واتلجديد، موقفنا من الرتاث القديم، مكتبة األجنلو املرصية، القاهرة، بدون تاريخ.ص 79.

للمزيد حول هذه املناهج يف كتابات املسترشقني واحلداثيني الغربيني، انظر: حسن حنيف)د(: مرجع سابق .ص   )2(
.83-69
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يهودي- نرصاين معاٍد هل يعرب عن هذا الرصاع والعداء، وهو ما حال دون »فهم« القرآن 
الكريم ىلع الشلك املوضويع والصحيح)1(. 

أبرز مثال ىلع ما سبق جنده يف أن مقال »قرآن« يف האנציקלופדיה העברית املوسوعة 
ايلهودية  عن  بديال  جاء  »أنّه  إىل  أشار  الكريم،  القرآن  عرَّف  حينما  العامة،  العربية 
الفهم دلى املوسوعة ايلهودية- اإلرسائيلية يف كونها  وانلرصانية«، وهنا تتبدى إشاكيلة 
تنظر للقرآن الكريم واإلسالم وفق مفهوم معني خيالف الفهم القرآين للقرآن الكريم نفسه 
وللمفاهيم اإلسالمية وللفهم اإلساليم والقرآين لعالقته بايلهودية وانلرصانية؛ فالقرآن 
الكريم يف عالقاته بايلهودية وانلرصانية وكتبهما املقدسة يعتمد مفهوم »اهليمنة« واذلي 
يعرب تعبرياً واضحاً ومبارشاً عن وضع اإلسالم يف تاريخ األديان، وهو من املفاهيم »الُمهملة« 
يف ادلراسات االسترشاقية عن اإلسالم)2(، رغم أنه مفهوم قرآين مستمد من اآليات 50-48 

﴿ املائدة  سورة   من 
 

 .﴾
ووفق الفهم واتلفسري اإلساليم، فإن هذا املفهوم ال يعين فرض السيادة اإلسالمية- 
السماوية  بالكتب  اإلحاطة  أي  »احلفظ«  يعين  بل  وانلرصانية،  ايلهودية  ىلع  القرآنية 
السابقة و»االئتمان« عليها، أي أّن القرآن الكريم مؤتمن ىلع الكتب السماوية السابقة 
مفاهيمها  السابقة يف  ادلينية  الكتب  احتوى  الكريم  فالقرآن  »بديال« عنها؛  وليس  هل 

ومعتقداتها الصحيحة والسليمة واألصلية رافضاً وناسخاً للخاطئ منها)3(.

حممد خليفة حسن)د(، أزمة االسترشاق احلديث واملعارص، مرجع سابق.  )1(
حممد خليفة حسن)د(، تاريخ األديان: دراسة وصفية مقارنة، دار اثلقافة العربية، القاهرة 1996م، ص 253.  )2(

نفس املرجع، ص 256.   )3(
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رابًعا: مظاهر إشاكيلة »فهم« القرآن الكريم يف الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية
تتبّدى إشاكيلة فهم القرآن الكريم يف الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية، يف عدة 

مظاهر يمكن حرصها ىلع انلحو اتلايل:

1- رد القرآن الكريم ملصادر غري أصيلة
الكريم ملصادر غري  القرآن  رد  إىل  الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية  عمدت معظم 
أصيلة )يهودية ونرصانية ووثنية(، اعتمادا ىلع وجود تشابه سطيح أو شيلك بني ما جاء يف 
القرآن وما جاء يف العهدين القديم واجلديد، أو بعض الرتاث ادليين الوثين للعرب قبل اإلسالم. 
يعد ذلك املظهر - أي رد القرآن الكريم ملصادر غري أصيلة- أكرث وأهم املظاهر 
شيواًع يف الكتابات االسترشاقية اعمة والكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية خاصة، دلرجة 
دفعت ابلعض إىل اعتبار أن الكتابات االسترشاقية حول القرآن الكريم اعمة تدور فقط 

حول فكرة أو فرضية رد القرآن ملصادر يهودية ونرصانية ووثنية)1(. 
من أمثلة ذلك فيما خيص الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية حول القرآن الكريم، 
ما أشارت إيله املسترشقة اإلرسائيلية مريي شيفري)2( يف كتابها »اإلسالم مدخل خمترص«)3( 
إىل أن هناك روايتني خمتلفتني للقرآن، األوىل ما يمكن أن نسميها بـ»ادلاخلية«، ويه 
تلك اليت ختص املؤمنني باإلسالم أنفسهم، وتتكون يف حد ذاتها من عدة اتاهات، أما 
الرواية األخرى املقابلة هلا فـ»خارجية«، وتعتمد ىلع استنتاجات ابلاحثني واألاكديميني 

املتخصصني يف شؤون ادلين اإلساليم)4(.

حممد بشري مغيل، مناهج ابلحث يف اإلسالميات دلى املسترشقني وعلماء الغرب، مركز امللك فيصل للبحوث   )1(
وادلراسات اإلسالمية، الرياض، 2002م. ص 105.

الشؤون اإلسالمية السيما  أستاذة متخصصة يف  تعمل  מירי שפר: مسترشقة إرسائيلية معارصة،  مريي شيفري   )2(
الرتكية باجلامعة العربية بالقدس. وصاحبة  كتاب האסלאם....מבוא קצר »اإلسالم ...مدخل خمترص«، اذلي صدر 
اعم 2006م عن جامعة تل أبيب يف اطار سلسلة تصدرها اجلامعة حتت عنوان »أديان العالم« )انظر: מירי שפר، 

האסלאם....מבוא קצר، אוניברסיטת תל-אביב، 2006، עמ׳ 3-2(. .

מירי שפר، האסלאם....מבוא קצר، אוניברסיטת תל-אביב، 2006.  )3(
שם، ע״מ 5.  )4(
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من  تراث  نتاج  الكريم  القرآن  تعد  اإلرسائيلية  املسترشقة  أن  جند  ذلك  رغم 
االحتاكك بني انليب حممد وايلهود يف شبه اجلزيرة العربية، مشرية إىل أن القرآن الكريم 
احتوى ىلع خليط من مقتطفات من الكتب ادلينية ايلهودية والسيما العهد القديم)1(. 
مهملة بذلك تماماً ما سمتها الرواية اإلسالمية ادلاخلية للقرآن الكريم اليت يؤمن بها 
الغربيون  واملسترشقون  ابلاحثون  اليت طورها  اخلارجية  الرواية  معتمدة ىلع  املسلمون، 
واإلرسائيليون بناء ىلع استنتاجات وفرضيات فكرية خاطئة، تقوم باألساس ىلع نظرية 
»اتلأثري واتلأثر« القائلة بأن الالحق من األديان والكتب ادلينية اغبلاً ما يتأثر أو يقتبس 

من األديان والكتب ادلينية السابقة عليه.
يكمن اخلطأ يف هذه الفرضية االسترشاقية يف أمرين، األول: خطأ استخدام املنهج 
انلظرية.  إيلها هذه  توّصلت  اليت  انلتائج  واثلاين: خطأ  واتلأثر(  )اتلأثري  بنظرية  املتعلق 
اتلأثر نفسه  »فهم«  أنها تقوم ىلع خطأ يف  فإنه يؤخذ ىلع هذه انلظرية  وبالنسبة لألول 
واحلكم عليه؛ إذ إن عملية اتلأثر املتبادل يه باألساس عملية حضارية ُمعّقدة تتم ىلع 
مستويات عّدة، منها اللغة، واملعىن، واليشء، فلو اكن هناك اتصال تارييخ بني حضارتني، 
وظهر تشابه بني ظاهرتني فإن ذلك قد يكون يف اللغة، ويف هذه احلالة ال يكون تأثراً بل 
»استعارة«، فعادة ما حيدث أن تسقط احلضارة انلاشئة ألفاظها القديمة، وتستعري ألفاظ 

احلضارة املجاورة، وتستخدمها للتعبري عن املضمون القديم)2(. 
تشابه يف املضمون بني ظاهرتني من حضارتني خمتلفتني فإن ذلك  إذا حدث  أما 
أيضاً ال يمكن تسميته أثراً وتأثّراً، دونما حتديد ملعىن األثر، ألّن إماكن اتلأثر من الالحق 

بالسابق موجودة؛ ألن اليشء نفسه موجود ضمناً يف الظاهرة الالحقة)3(.  
أما اخلطأ اثلاين فيكمن يف أن نتائج تطبيق نظرية اتلأثري واتلأثّر يف انلص القرآين 
لوجود اختالفات يف  القرآين بانلّص ايلهودي؛ نظراً  تأثر انلّص  ال خترج بنتيجة مفادها 

ע״ע، מירי שפר، ע״מ 6-5.  )1(
حسن حنيف، مرجع سابق، ص 80.   )2(
حسن حنيف، مرجع سابق، ص 81.   )3(
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اجلوهر واملضمون واملقاصد والسياق بني املادة القرآنية واملصادر ادلينية ايلهودية املردودة 
هلا، تمنع إماكنية االقتباس أو اتلأثر القرآين من مصادر دينية يهودية.

يظهر ذلك بشلك واضح يف مالحظة كون املسترشقني اإلرسائيليني حتديداً اعدة ما 
ال جيدون شبيهاً بنّص أو فكرة أو موضوع قرآين يف املصادر ايلهودية األساسّية املتمثلة يف 
العهد القديم واتللمود، فيلجأون إىل »اآلجادا«، ويه مصدر ديين يهودي هاميش ومتأخر 
جداً ىلع اإلسالم وظهور القرآن الكريم، ويردون إيله املادة القرآنية، وهو ما عكس من 
 منهجياً«؛ إذ يظهر تنافض مع املنهجية االسترشاقية اليت رّدت القرآن 

ً
جانب آخر »خطأ

الكريم إىل العهدين القديم واجلديد، ىلع أساس رد )الالحق( إىل )السابق( وفق نظرية 
اتلأثري واتلأثر يف حني أنها ترد القرآن الكريم اذلي هو )سابق( لآلجادا اليت يه )الحقة( 
املتعلقة باتلحليل  عليه يف اتلاريخ واتلدوين، بل إن هناك عدداً من األدلة املوضوعية 
مستوى  ىلع  والسيما  الكريم  بالقرآن  تأثرت  اليت  يه  أنها  تثبت  لألجادا  الفيلولويج 
القصص وليس العكس، حمددة بذلك بعض أجزاء من القصص القرآين املتعلق بموىس 

ويوسف وإبراهيم)1(. 

2- إهمال مركزية انلص القرآين
يقوم املسترشق اإلرسائييل بعملية تفكيك للنص وبنائه من جديد وفق األفاكر 
من  وبنوع  تارييخ  كأثر  انلص  يعامل  وباتلايل  عليه،  تسيطر  اليت  واأليديولوجيات 
بعملية  واإلخالل  القرآين،  انلص  قراءة  إفساد  ذلك  عن  ونتج  األسطوري،  اتلصوير 
»فهم« انلص، وذلك من خالل إسقاط بعض املفاهيم ادلخيلة عليه أو استقطاعه من 

سياقه. 
من أمثلة ذلك ما ورد يف ترمجة »روبني« العربية ملعاين القرآن الكريم، وذلك من 
خالل تعليق صاحب الرتمجة يف احلاشية ىلع اآلية )69( من سورة األعراف ﴿ 

יוסף הײנימן، האגדות ותולדותהן، עיונים בהשתלשלותן של מסורות، בית הוצאה כתר ירושלים، 1978.  )1(
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﴾؛ إذ قال صاحب الرتمجة »إن هذه اآلية ربما تكون 
إشارة لـ»العمالقة« أو »اجلبابرة« اذلين اكنوا يف األرض بعد الطوفان كما هو مذكور يف 
سفر اتلكوين، 6/)1(4«. »ַהּנְִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ, ַּבּיִָמים ָהֵהם, ְוגַם ַאֲחֵרי-ֵכן ֲאֶׁשר יָבֹאּו ְּבנֵי ָהֱאֹלִהים 
َِقِب، اَكَن 

ْ
َك احل

ْ
تِل ם.« »َويِف  ַהּשֵׁ ֵמעֹוָלם, ַאנְֵׁשי  ֲאֶׁשר  ַהִּגּבִֹרים  ֵהָּמה  ָלֶהם:  ְויְָלדּו  ֶאל-ְּבנֹות ָהָאָדם, 

ْبنَاًء، َصاَر َهُؤالَِء 
َ
َن لَُهْم أ ْ ْبنَاُء اهلِل ىلَعَ َبنَاِت انلَّاِس َودلَ

َ
ْن َدَخَل أ

َ
رِْض َجبَابَِرٌة، َوَبْعَد أ

َ
يِف األ

ِقَدِم«. 
ْ
َمْشُهوِريَن ُمنُْذ ال

ْ
َبَابَِرَة ال

ْ
ْنُفُسُهُم اجل

َ
ْبنَاُء أ

َ
األ

بانلظر إىل مضمون انلصني القرآين واتلورايت، جند أن هناك تناقضاً واضحاً، وقع 
فيه »روبني« وذلك باستقطاعه سواء انلص القرآين أو انلص اتلورايت من سياقهما؛ فاآلية 
القرآنية تأيت يف سياق حديث قرآين متصل عن نوح يبدأ من اآلية 59 من سورة األعراف 
  شعيب  وأخرياً  لوط  قوم  ثم  صالح  ثم  هود  األنبياء  عن  للحديث  ينتقل  ثم 
حىت اآلية )93( من السورة نفسها، وباتلايل فيه تأيت يف إطار »قصيص« حبت. أما الفقرة 
وذريته  آدم  ملوايلد  سجل  عن  تتحدث  فيه  لألنساب«  »رسدي  إطار  يف  فتأيت  اتلوراتية 
واحلقبة اليت أعقبته ويه حقبة نوح، ثم تتعرض لقصة بناء نوح للفلك )اتلكوين، 6/ 

14-21( ويه القصة اليت لم تتعرض هلا اآلية القرآنية اليت علق عليها »روبني«.  
كما يالحظ أيضاً أن سياق اآليات القرآنية ]األعراف، اآليات 64-59[ ﴿ 

﴾ لم يتحدث عن بناء نوح للفلك مثلما ورد يف سياق انلص 
اتلورايت )اتلكوين، 6/ 21-14(« »ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי-גֶֹפר, ִקּנִים ַּתֲעֶׂשה ֶאת-ַהֵּתָבה; ְוָכַפְרָּת אָֹתּה 
ים ַאָּמה ָרְחָּבּה,  ִמַּביִת ּוִמחּוץ, ַּבּכֶֹפר ו,טוְ זֶה, ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה אָֹתּה: ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַאָּמה, אֶֹרְך ַהֵּתָבה, ֲחִמּשִׁ
ּוְׁשֹלִׁשים ַאָּמה קֹוָמָתּה . . . ו,יט ּוִמָּכל-ָהַחי ִמָּכל-ָּבָׂשר ְׁשנַיִם ִמּכֹל, ָּתִביא ֶאל-ַהֵּתָבה--ְלַהֲחיֹת ִאָּתְך: 

ע״ע، אורי רובין، עמ׳ 130.  )1(
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فِْت  َتْطِليَها بِالزِّ ِو، َواْجَعْل ِفيِه ُغَرفاً  ْ  ِمْن َخَشِب السَّ
ً
اك

ْ
זָָכר ּונְֵקָבה, יְִהיּו.« 14 ابِْن لََك فُل

َْو 
َ

)حن ِذَراٍع  ِمئَِة  ثاََلَث   ُ
ُ

ُطوهل يِلَُكْن  ِمثَاِل: 
ْ
ال َهَذا  ىلَعَ  اْصنَْعُه   15 َاِرِج. 

ْ
َواخل اِخِل  ادلَّ ِمَن 

َونِْصِف  ِمرْتاً  يَن  وَِعرْشِ اثْننَْيِ  َْو 
َ

)حن  
ً
ِذَرااع مَخِْسنَي  وََعرُْضُه  ِمرْتاً(،  َوثاََلِثنَي  ومََخَْسٍة  ِمئٍَة 

ُخُذ َمَعَك 
ْ
. . . 19 َوتَأ ِمرْتِ

ْ
َْو ثاََلثََة َعرَشَ ِمرْتاً َونِْصِف ال

َ
 )حن

ً
( َواْرتَِفاُعُه ثاََلِثنَي ِذَرااع ِمرْتِ

ْ
ال

ّ ِذي َجَسٍد، الْستِبَْقائَِها َمَعَك«. بل إن 
ْنَث، ِمْن لُكِّ اَكئٍِن يَحٍ

ُ
َوأ َذَكراً   ، ِك َزوَْجنْيِ

ْ
ُفل

ْ
ال يِف 

القوم اذلين كذبوه  الفلك وغرق  القرآنية حتدثت عن جناة نوح ومن معه يف  اآليات 
]األعراف، اآلية 64[.

 يظهر كذلك تناقض آخر واضح يف إشارة »روبني« إىل أن اآلية القرآنية تشري إىل 
العمالقة أو اجلبابرة اذلين اكنوا يف األرض »بعد الطوفان«، يف حني أن الفقرة اتلوراتية 
اليت رد اآلية القرآنية إيلها تتحدث عن وجود اجلبابرة أو العمالقة »قبل الطوفان«، وقبل 
ָבָאֶרץ,  ָהיּו  »ַהּנְִפִלים  الفلك، وهو ما يظهر جلياً يف )اتلكوين، 4/6(  يتم نوح صناعة  أن 
ַּבּיִָמים ָהֵהם, ְוגַם ַאֲחֵרי-ֵכן ֲאֶׁשר יָבֹאּו ְּבנֵי ָהֱאֹלִהים ֶאל-ְּבנֹות ָהָאָדם, ְויְָלדּו ָלֶהם: ֵהָּמה ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר 

ْبنَاُء اهلِل ىلَعَ 
َ
ْن َدَخَل أ

َ
رِْض َجبَابَِرٌة، َوَبْعَد أ

َ
َِقِب، اَكَن يِف األ

ْ
َك احل

ْ
ם.« 4 َويِف تِل ֵמעֹוָלם, ַאנְֵׁשי ַהּשֵׁ

ِقَدِم« 
ْ
َمْشُهوِريَن ُمنُْذ ال

ْ
َبَابَِرَة ال

ْ
ْنُفُسُهُم اجل

َ
ْبنَاُء أ

َ
ْبنَاًء، َصاَر َهُؤالَِء األ

َ
َن لَُهْم أ ْ َبنَاِت انلَّاِس َودلَ

ويه فقرة سابقة للفقرات اتلوراتية اليت تتحدث عن بناء الُفلك والطوفان، واليت تبدأ 
من الفقرة اتلاسعة من نفس اإلصحاح.   

3 - غياب الفهم الوصيف 
فغابلا ما يدخل املسترشق إىل دراسة موضوعه اإلساليم دون اهتمام واضح ورصيح 
ومضمونه  انلص  بلغة  ملزتما  داخلياً  تعبرياً  املوضوع  حمتوى  عن  يعرب  اذلي  بالوصف 

ادليين املعرب عن اخلربة ادلينية ألهل انلص )القرآن الكريم()1(. 
رفض  خالل  من  واضحاً  ذلك  تبّدى  فقد  اإلرسائييل  باالسترشاق  يتعلق  فيما 
به  اخلاصة  الكريم  للقرآن  ادلينية  باللغة  اتلعامل  اإلرسائيلية  االسترشاقية  الكتابات 

حممد خليفة حسن، أزمة االسترشاق احلديث واملعارص، مرجع سابق، ص 271.   )1(
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واملمزية هل، وهو ما تلَّ يف رفض عدم االعرتاف بالتسمية اليت اختارها القرآن الكريم 
نلفسه، فيف مقال القرآن يف املوسوعة العربية العامة האנציקלופדיה העברית، جند أن صاحب 
املقال يف إطار تعريفه بالقرآن ألصق به صفات تُسقط عليه- أي ىلع القرآن الكريم- 
مصطلحات وتسميات يهودية؛ فأطلق ىلع القرآن الكريم تسمية »توراة املسلمني«)1(. وهو 
ما يُظهر أن املسألة ليست جمرد تعامل خاص مع انلص لكنها تاوزته لفرض وإسقاط 
مفاهيم دخيلة عليه ختل خبصوصيته وتبعده عن جوهره. وتهمل فهمه من خالل الفهم 

اإلساليم ادلاخيل وتطور فهماً استرشاقياً خارجياً هل.   
هو  املسلمني«،  »توراة  وصف  إطالق  وراء  الاكمن  اهلدف  أّن  واضًحا  بدا  لقد 
»إسقاط« ألفاظ ومصطلحات ختص ادليانتني اتلوحيديتني السابقتني لإلسالم )ايلهودية، 

انلرصانية( ىلع مصادر اإلسالم )القرآن الكريم والسنة انلبوية الرشيفة(.
خطأ  األول:  أمرين،  يف  اإلسالم،  ىلع  اتلوصيف  هذا  إطالق  يف  اخلطأ  يكمن 
من  استخدامه  نتيجة  املوضوعية  عن  حاد  اذلي  اإلسقايط)2(«  »املنهج  وهو  »املنهج« 
ادلينية  دوافعهم  ومسّوغ  دعوى  حتت  وخاطئ«  »متعسف  بشلك  املسترشقني  قبل 
استخدم  املنهج  هذا  إن  إذ  املنهج،  استخدام  خطأ  اثلاين:  واأليديولوجية)3(،  والفكرية 
سواء  باتلعسف  اتسم  إذ  موضوعيته؛  أفقدته  وآيلات  وسائل  وفق  املسترشقني  قبل  من 
يف االستخدام أو يف وسائل االستخدام، حيث تم استخدام مصطلحات ومفاهيم يهودية 
اإلسالم  مع   

ً
موضواع وال  شكاًل  تتسق  ال  واإلسالم  الكريم  القرآن  لوصف  ونرصانية 

ومصادره)4(.  

האנציקלופדיה העברית כללית יהודית וארץ ישראלית، חברה להוצאת אנציקלופדיות، ירושלים 1974. כרך،   )1(
עמ׳ 50.

حول هذا املنهج يف ادلراسات والكتابات االسترشاقية والغربية، يمكنك العودة اىل حسن حنيف مرجع سابق..   )2(
حتليلية  املسترشقني....دراسة  عند  القرآنية  ادلراسات  يف  اإلسقاط  منهج  مظاهري،  احلميد  عبد  اعمر  حممد   )3(
منهجية، حبث أليق يف ندوة ترمجات معاين القرآن الكريم، تقويم للمايض وختطيط للمستقبل، جممع امللك فهد 

لطباعة املصحف الرشيف، السعودية، 2005م. 
حسن حنيف، مرجع سابق، ص 87.  )4(
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من األمثلة ادلالة ىلع هذا »اخلطأ املنهيج« يف الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية، 
ما جنده يف موسوعة ويكيبديا بالعربية ىلع اإلنرتنت يف مقاهلا حول القرآن الكريم؛ إذ 
ذكرت املوسوعة أن اللفظة »قرآن« مرتبطة باجلذر السايم »ق. ر. أ«، املرتبط بالقراءة، ويه 
مرتبطة باللكمة العربية מקרא »مقرا« اليت يُقصد بها أيضاً القانون ادليين ايلهودي األىلع 

وهو اتلناخ أي العهد القديم)1(. 
بكتاب  خاصة  يه  اليت  »قرآن«  لفظة  أن  إثبات  حماولة  ذلك  خالل  من  يبدو 
املسلمني املقدس ما يه إال حتريف أو تشويه أو اقتباس من اللفظة العربية מקרא »مقرا« 
اليت تطلق ىلع كتاب ايلهود املقدس »العهد القديم« اليت تعين القراءة أيضاً، وذلك رغم 
أن األدلة العلمية املوضوعية واللغوية تنيف أن تكون لكمة »قرآن« مقتبسة من أية لغة 
أو ديانة أخرى، وتثبت خصوصية هذه اللفظة وتفردها، وأنها لم تستخدم من قبل ظهور 

اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية. 
فقد أشار املسترشق تيودور نودلكه)2( إىل أّن اللفظ »قرآن« اختذ من الشلك »قرأ« 

العريب وأن )מקרא مقرا( العربية اكنت شكاًل من أشاكل اتلأثر به)3(. 
كما أن اللفظ »قرآن« يعد من جذر سايم مشرتك وفق املسترشق األسرتايل جيفري)4( 

  /http://he.wikipedia.org/wiki  )1(
تيوديور نودلكه)1836-1930م(، مسترشق أملاين. تعلم يف جامعة جوتنجن، وعني أستاذاً للغات الرشقية يف جامعة   )2(
كيل، ثم يف جامعة سرتاسبورج. هل دراسات كثرية مهمة يف تاريخ العرب وثقافتهم، من أشهرها »تاريخ القرآن« 
)3 أجزاء(، و»تاريخ الفرس والعرب يف عرص الساسانيني« أمراء الغسانيني، و»دراسات يف الشعر العريب القديم«، 

وترجم مخس معلقات إىل األملانية.
 Arthur Jeffery; The Foreign Vocabulary Of The Qur'ān; Oriental Institute; Baroda;1938;  )3(

 pp243

آرثر جيفري: مسترشق أسرتايل ودل  يف موبلورن اعم 1892 وتويف اعم 1952م يف كندا، واكن أستاذا للساميات منذ   )4(
اعم 1921م يف معهد ادلراسات الرشقية باجلامعة املرصية، ومنذ اعم 1938م وحىت وفاته اتلحق جبامعة كولومبيا 
بمخطوطات  املتعلقة  ادلراسات  كبري يف  باع  وهل  األمريكية،  نيويورك  بوالية  اتلكنولوجية  ادلراسات  وباحتاد 
القرآن اذلي صدر باالجنلزيية اعم 1937م، ومعجم األلفاظ  تاريخ  الوسيط، ومن أهم مؤلفاته: مصادر  العرص 
األجنبية بالقرآن صدر باالجنلزيية اعم 1938م، القرآن ككتاب ديين اذلي صدر باالجنلزيية اعم 1952م )انظر: 

 .)http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Jeffery
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 ،The Foreign Vocabulary Of The Qur'ān صاحب معجم األلفاظ األجنبية بالقرآن
اذلي اعترب أن اجلذر »قرأ«، هو جذر مفرتض ظهر يف املنطقة اآلرامية- الكنعانية، وأن 
ويف  اآلرامية،  يف  أكرث  استخدم  لكن  קרא،  العربية  يف  موجودان  والصوت  اجلذر  هذا 

يانية)1(.  اآلرامية ايلهودية ويف السُّ
ويعرتف جيفري نفسه من خالل حتليله للكمة قرآن، أنها يف العربية من املصدر 

»قرأ«، وأنها لم تستخدم يف اجلزيرة العربية يف وقت سابق ىلع حممد)2(. 

.Arthur Jeffery; Ob;cit  243  )1(
.Ibid  )2(
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اخلاتمة وانلتائج

من خالل االستعراض السابق إلشاكيلة فهم انلص القرآين يف الكتابات االسترشاقية 
اإلرسائيلية، يمكن استنتاج ما ييل: 

تاهل املسترشقني وابلاحثني الغربيني نلظرية »الفهم« يف دراسة علم األديان عند  •
وتطبيقهم هلا ىلع  بها  أهميتها ومعرفتهم  الكريم(، رغم  )القرآن  دراستهم اإلسالم 

أديان الرشق األقىص )ابلوذيّة، اهلندوكّية، الكونفوشيوسّية...غريها(.
سيطرة  • يف  املسترشقني  دلى  الكريم  القرآن  فهم  إشاكيلة  أسباب  أهم  تمثلت 

مظاهر  أهم  تبّدت  حني  يف  العلمية،  املوضوعية  عن  أبعدتهم  غربية  أيديولوجيات 
هذه اإلشاكيلة يف إبدال املسترشقني للمفهوم اإلساليم وللمصطلح القرآين ورفض 

اتلعامل باللغة ادلينية لإلسالم. 
االسترشاق  • واهتمامات  موضواعت  بني  من  مهمة  ماكنة  الكريم  القرآن  احتل 

اإلرسائييل، وظهر ذلك يف شلك ترمجات عربية اكملة ومطبوعة ملعاين القرآن الكريم 
وأحباث  كتب  إىل  إضافة  الكريم،  القرآن  حول  ايلهودية  باملوسواعت  ومقاالت 

ومقررات دراسية حول القرآن الكريم بمناهج اتلعليم اإلرسائيلية. 
يف  • الكريم  للقرآن  اإلرسائييل  االسترشايق  الفهم  إشاكيلة  أسباب  أهم  احنرصت 

ارتباط االسترشاق اإلرسائييل باالسترشاق الغريب واالسترشاق ايلهودي واالسترشاق 
وإشاكيلات  أزمات  نفس  يف  واقعاً  اإلرسائييل  االسترشاق  جعل  بشلك  الصهيوين، 
االسترشاق الغريب واالسترشاق ايلهودي واالسترشاق الصهيوين، ومن أهمها إشاكيلة 

»الفهم«.
الزتامه  • عدم  يف  اإلرسائييل  االسترشاق  ىلع  أيديولوجية  أهداف  سيطرة  تسبب 

الكتابات  تستخدم  أن  إىل  أدَّى  ما  وهو  الفكرية،  واحليادية  العلمية  باملوضوعية 
فرض  أو  خاطئة،  حبثية  مناهج  ا  إمَّ الكريم:  القرآن  حول  اإلرسائيلية  االسترشاقية 
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تفسريات خاطئة ىلع انلص القرآين، وهو ما أبعدها عن الفهم الصحيح واملوضويع 
للقرآن الكريم.   

مّثل العائق انلفيس انلاتج عن كراهية اإلسالم من قبل املسترشقني اإلرسائيليني،  •
االسترشاقية  الكتابات  من  الكريم  للقرآن  الصحيح  الفهم  وجه  يف  قوياً  حاجزاً 

اإلرسائيلية. 
أهم مظاهر  • ايلهودية منها، من  الكريم ملصادر غري أصيلة والسيما  القرآن  اكن رد 

إشاكيلة الفهم يف الكتابات االسترشاقية اإلرسائيلية رغم خطأ منهجية تطبيق نظرية 
اتلأثري واتلأثر املستخدمة يف إثبات رد القرآن الكريم ملصادر غري أصيلة.

إىل  • أدى  ما  القرآين«  انلص  لـ»مركزية  اإلرسائيلية  االسترشاقية  الكتابات  إهمال 
عليه  ترتب  مما  عليه،  دخيلة  مفاهيم  وإسقاط  للنص،  الصحيح  بالفهم  اإلخالل 
كذلك غياب ما يُسىم بـ»الفهم الوصيف« للنص القرآين اذلي يقيض برتك انلص يعرب 

ل أو إسقاط أو فرض مفاهيم أو مصطلحات عليه.  عن خصائصه دون تدخُّ
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قائمة املصادر واملراجع

أوالً: بالعربية 
أزمة االسترشاق احلديث واملعارص، حممد خليفة حسن )د(، جامعة اإلمام حممد بن . 1

سعود اإلسالمية، السعودية، 2000م.
إدريس)د(، . 2 جالء  حممد  املعارصة،  العربية  ادلراسات  يف  اإلرسائييل  االسترشاق 

مكتبة اآلداب، القاهرة 2003م.
االسترشاق اإلرسائييل، اإلشاكيلة، السمات، األهداف، أمحد صالح ابلهنيس، جملة . 3

ادلراسات الرشقية، مركز ادلراسات الرشقية، جامعة القاهرة، العدد 37، 2007م.
اإلسالم ونقد العهد القديم يف العصور الوسطى، حافا الزاروس يافيه، ترمجة حممد . 4

ادلراسات  مركز  أمحد)د(،  وتقديم/ حممد خليفة حسن  مراجعة  املجيد،  عبد  طه 
الرشقية، القاهرة، 2008م.

تاريخ األديان: دراسة وصفية مقارنة، حممد خليفة حسن)د(، دار اثلقافة العربية، . 5
القاهرة 1996م.

حسن)د(، . 6 خليفة  حممد  الكريم،  القرآن  ملعاين  احلديثة  العربية  الرتمجات  تاريخ 
دراسة نقدية، حبث منشور يف مؤتمر ترمجة معاين القرآن الكريم... تقويم للمايض 
وختطيط للمستقبل، اململكة العربية السعودية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

الرشيف، 2005م. 
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جامعة  الكريم،  للقرآن  العاليم  املؤتمر  كتاب  يف  منشور  حبث  ابلهنيس،  صالح 
أفريقيا العاملية اإلسالمية، السودان، ديسمرب 2011م، الكتاب األول.
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