
 
 
 

 

تأثر القرآن  إشكالية
 الكريم باألناجيل

 في الفكر االستشراقي
 الحديث

 
 

 د. عبد احلكيم فرحات



 
 
 
 
 





 1 

 المقدمة
تبلووووو ات ن ااألخوووووا ات وووووة  داادوووووات شراووووودد  ن ا وووووداا  ا در ووووورا يا 

القرآين  قااخا  ألالكليات النصراخيا تنح  شنحى شقااخا اتديان ن داادا اخلطاب
اهيمه مبخرلف شصادا اتديان اليت كاخو  شااشنوا لنوواأللهل للبحو  ش ض عاته ألشف

ن  ضايا الرناّص ألالرأثة ألالرأثر ألشسائل الرك ين ألالرك نل ت ظف لذلك الاديد 
اتديبل ألطوورا النقوود الرووااستل ألتسوورا  قنموواف  خقوود  رلفووال النقوود شوون شنجووا  

تااسيووا أل ل ها صووادألشالقوورآن الكوور    الاديوود شوون النتريووات حوو    طوواب جووخرأف
 طاقووهل ألهووذا شووا لعطووى الوودا  القوورآين آفا ووا اديوود ل ألفوور   طاقووه علووى علوو   

 لدئلا اديد .أل عديد  
ل ألكاخوووو  النصووووراخيا قوووواا ا   ا   رآخيّوووو أل ووووا كاخوووو  ا سووووائل النصووووراخيا ش ضوووو عا  

ش اووو د  ن البيئوووا الارقيوووا ا ااشنوووا للنبووو   ا مديوووال فقووود ا جووو  اووول الداادوووات 
ل مث (1)ا  وواه  د داادووا عا ووا القوورآن قاتخاايوول ا ارموود  اتاقاووا اا ووذ  اووذا

الوووويت اكر ووووف  ن  (Apocrypha)داادووووا عا رووووه قأخاايوووول اتق كريفووووا ا خرلفووووا 
ل لرنتر ن عناصر ال فاا؛ كت  ال شنجا لشاا  تأثرل ألتنتر شر  السن ات ات ة 

جا  رينا ل ورىل مث ققويف ن ل رى ن قيئا الارب ألشا فيجا شن خصراخيا فرجال شن
دووة  ا صووطفى صوولى ا  عليووه ألدوولم ألعا رووه قالنصووراخيا الوويت كاخوو  دووائد  ن 

 د قاو  تصول  د ااير  الاربل فرؤدس اا  رينا ثالثا. ألقضم القورائن قاضوجا 
تفكيك اخلطواب القورآين ألتاريروه شون  دادورهل ألالرسوا   حو   عا روه قاتخاايول 

ك الاديوود شوون اتدووئلا حوو   الرووأثة ألالرووأثرل ألهووذا شووا يطوور  قووذل فاقوواا خرلفووال 
                                                           

(1)  Philip K. Hitti, Islam and the West: A Historical Cultural Survey, (New York: 

Robert E. Krieger Publishing Company, 1979), p1-20. 
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  .(1) شكا ت  رلفا على شفاهيم الفكر اإلداشت فات الصلا قال حت ألالنب  
ألشع لن فكر  تأثر القرآن قاتخاايل  د ظجرت عقب احلرألب الصليبيا    

 قراهيم  لهنا مل تصر ختريا شركاشلا    ن القرن الرادع ع ر على يدي اليج دي
ل مث (2)ل الذي صاغجا ن كراب  صص هلذا الغور (Abraham Geiger) يقر 

ت الووو  الداادوووات ألتاوووددتل أللقووود تاوووددت الداادوووات الووويت تريووود  عووواد  داادوووا 
الووووونص القووووورآين ن القووووورن ات وووووةل ألتبلووووو ات ن ضووووو   شسووووورجدات الداادوووووات 

يايووووود علوووووى القووووورن  ا ااصووووور ل ألصووووواا هلوووووا توووووااي  (*)النصوووووراخيا ألاتلوووووا  البيبليوووووا
 .(3)ألخيف

ألاغووم لةيووا هووذه الداادووات ف هنووا مل قووب قاهرمووا  البوواحث  ا سوولم ل شووا 
قنتريوووات تضوووع الووونص القووورآين لشوووا  ختريوووات عديووود  حووو    عااوووا   االجوووا  وووا   

لاقائووود كاخووو  ش اووو د  ن  ا  عاديّوو تااسيرووه ألشصووواداهل  اووول شوون الووو حت ادووورمرااا  
شوون شتوواهر الرووأثر الووديري ألالرووأثة النصووراينل   ل ألشتجوورا  الثقووان الاووريب القووداحليووا 

 ن شصادا القرآن هت قا شك: ا سويحيا ))ل حىت  ا  فيليب حيت: ألليس ألحيا  
ن اقطجموا  (Cook)ألكو    (Crone)ل أليقااقه كرألن (4)((ألاليج ديا ألال ثنيا الارقيا

                                                           

(1) ((Scholars hold that a number of (Qur'ânic stories) may be traced to Jewish 

Talmudic sources and apocryphal gospels rather than to the Old and New 

Testaments((, J. Christy Wilson, Introducing Islam, 1950, New York: 

Friendship Press, pp. 30-31. 

(2) Was hat Mohammed aus dem Judenthum aufgenommen? 

اللجنووووا )لي  م عووووا اتدووووفاا ا قددووووا عنوووود النصووووااىل ألشنجووووا اتخاايوووول اتاقاووووا  (Bible) د البايبوووول  خسووووبا (*)
 .(الالميا

(3) Hitti, Islam and the West: A Historical Cultural Survey, p 1-20. 

(4) He says: ((The sources of the Qur'ânic are unmistakable: Christian, Jewish and 

Arab hesthenl)). Ibid, p. 15. 
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ى لهنووا ختريووات . أل  سفوو(1)القوورآن قأصوو   ثقافيووا شفقوو د  غوواقر  شوون غووة قديوود
تنووا   شقووراات الوودا  اإلدوواشتل ألنووراات النقوود الرفسووةيل ألتطووي  قا ارقوود 

 .(2)اإلداشت مجلا ألتفصيا
أليقووو   شنطووويف لووو  ختريوووات توووأثر القووورآن قاتخاايووول علوووى  ووو ف  خقووودي 
يارمووود علووووى شقوووودشر  شنججيرووو  شركوووواشلر ل ألةووووا: ت افووويف القوووورآن ألاإل يوووول ن 

ألاووو د النصوووراخيا ن احليوووا الروووااست الوووذي ظجووور فيوووه الووونص الر يوووا ألا سووويحياتل أل 
القوووورآينل ينوووورأ عنجمووووا لن القوووورآن اشرووووداد تووووااست ل خاايوووولل ألاخرحووووا  نموووودي 

 للمارفا النصراخيا.
ألهووذا شووا دووأحاأل  فحصووه عوود قليوول ا قوودشر  ا  وواا  ليجمووا ألداادوورجما 

 ن ا بحث  ااتي :
 اخا.القرآن ألاتخاايل ألشاطيات ا قا -1
 الترف الرااست للرأثر القرآين قاتخاايل. -2

 أوال: القرآن واألناجيل ومعطيات المقارنة.
اعرموووووودت  رلووووووف الداادووووووات الرأثةيووووووا ن ققيوووووويف الاا ووووووا قوووووو  القوووووورآن 
ألاتخاايوول علووى شوونجأ ا قااخووا قوو  ا  ضوو عات ا  ووسكا قينجمووال أل دوويما  صووا 

ل شنه لشاا  تأثة؛ تأثة الساقيف  شنا ألتأثر ال فاال فرجاا سي ل لرنتر ن عناصر 

                                                           

(1) ((The Qur'an is strikingly lacking in overall structure, frequently obscure and 

inconsequential in both language and content, perfunctory in its linking of 

disparate materials, and given to the repetition of whole passages in variant 

versions. On this basis it can plausibly be argued that the book is the product of 

belated and imperfect editing of materials from a plurality of traditions)). 

Patricia Crone and Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World, 

(Combridge,  1977), p18. 

(2) Ibid.  
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الاحوويف  شنووا؛ تن الرماثوول شووع الرفاعوول الرووااست   شاووو لووه ن خترهووا دوو ى شووا 
 فكرخا.

الرأثةيوووا علوووى ا قااخوووا قووو  القووورآن الكووور  ألاتخاايووول  أل ووود اكوووات الداادوووا
(Gospels)  لاقاووورجم ا ارمووود  اتاقاوووا  وووىّت ألشووور س ألل  وووا ألي حنوووا علوووى الرووو ا ل أل

يفس  لهنم شن دعا  النصراخيا اتألدل اعرمدها اجملرموع ا سوك ين اتأل  ال وجة 
  ق  اعايا اإلشداطو ا البياخطوت 323الذي اخاقد ن خيقيا قآديا الصغرى عا  

 Canonical) سوووووطنط  الكبوووووةل أللطلووووويف عليجوووووا ادوووووم اتخاايووووول ا ارمووووود  

Gospels)(1)اخو  شنر ور   بيول الباثوا ا مديوا ل أللذلك فجت الويت يفوس  لهنوا ك
د أل رنوا احلاضورل ألقادها ق  خصوااى ازايور  الارقيوال أل رلوف البلودان النصوراخيا  

ت لن تقاان ق  شضاشينجا اتاقاوا ألشضواش  الونص القورآين ن ه  أللذلك فمن الَبدَ 
 .(2) ا  الاقيد  ألا سيحيات

ى اتخاايوووول ا ر افقووووا ألاتدووووفاا الثاثووووا اتألدل شووووىت ألشوووور س ألل  ووووال توووودع
لر ووااجا ن ا  اضوويع الوويت تغطيجووال ألالوويت   اوور  عوون ك هنووا دووردا  صصوويا حليووا  

دوفر شور س قوذكرها  رصور ل أليايودها دوفرا شوىّت ألل  وا ل يبودل عليه السا  ا سي 
  يوول ي حنووال فيخرلووف عوون الثاثووا اتألد مبووا يرناأللووه  :تفصوويا. لشووا السووفر الراقووع

ه تيووووا شاقوووود ؛ كا عرقوووواد قووووال ا د ا سووووبيف ألاخلالوووود لايسووووى شوووون ش ضوووو عات  
 .(3)قالرجسد ل ألا عرقاد(الكلما)

                                                           

 (1) W. St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'ân, (London, Society for 

the Promotion of Christian Knowledge, 1905, pp5-30). 

ا رالقوووا قا سوووي  أللل هيروووا ل يوووراد قوووه ا ارقووودات (Christology/Christologie)ترمجوووا للمصوووطل  الاتيوووري  (2)
 ره ألصلبه أل ياشرهل ألغة فلك شن القضايا فات الصلا ق خصه عليه الصا  ألالسا .ألقن ته ألطبيا

(3) Sanders. E.P, The Historical Figures of Jesus, (HJF, Penguin books, 1993), pp5-

20. 
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أل  شك لخه ي اد ت افيف قو  القورآن ألاتخاايول ن قاو  القضوايا اخلاّصوا 
قا سوويحيات؛ ألشوون فلووك لخووه عيسووى ا سووي ل لشووه شوور  الصووديقال أللوود شوون غووة 

اتكمه ألاتقرصل ق ر النا  ألدعاهم  ل أللقرللحيا ا  تىلبل له شاجاات كثة : 
 للا د   د ا  ال ألعال فكاد له اليج دل ألدقرألا هلاكه ألصلبه.

أل قوراهيم  (Richard Bell)ألليس هلذا ال فاا ن ختر كل شون اي وااد قيول 
دو ى شتجور  (St. Clair Tisdall)ألكلوة تيسودا   (Abraham Geiger) يقور 

دين ازديدل أللشاا  شن لشوااات الروأثر القورآين مبوا شن شتاهر الرأثة النصراين ن ال
ألاد ن اتخاايل ا ارمد ل أل رينوا علوى اخرحوا  النود نمود صولى ا  عليوه ألدولم 
 ا ألاد ن شصادا النصراخيا أل ديما أللن اإلشكان الرااست للرفاعل الديري ألالرأثر 

  الارقيووال قوول ألن ن ازايوور الفكووري  ووائم؛ فقوود علووم لن النصووااى كوواخ ا ش اوو دين 
 شكا كما دنرى ن ا بح  القاد .

ألق عووواد  ا قااخوووا قووو  الووونص القووورآين ألاتخاايووول اتاقاوووا يتجووور لن الرنووواأل  
القرآين للم ض عات النصوراخيا أل عروه شقاشوات ألدويا ات  رلفوال تناأللو  شقواطع 

 يول شوع   كواشا    شن  صا ا سي  ألظفرجا تغرا   رلفوال أل  تكواد ترفويف اتفا وا  
قاينه شن اتخاايل ا ارمد ؛  ف ت اد عناصر ألفواال كموا ت اود عناصور  واف 
اووودير  قالرنبيوووه أل  فكووون  غفاهلوووال ألادت ن الووونص القووورآين ألمل تووورد ن اتخاايووول 

ل ألكوووا  عيسوووى ن (1)اتاقاوووال ألشووون فلوووك  صوووا ل  ا سوووي  شووور  عليجوووا السوووا 
ل كموا ت اود (1)ه احل ااي  ألخصرهتم لهل ألادرنصاا (3)ل ألخواأل  اإل يل عليه(2)ا جد

                                                           

  كما ألادت ن د ايت شر  ألآ  عمران.  (1)
 .44 :آ  عمران (2)
 . 3: آ  عمران (3)
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عناصوور فكرهتووا اتخاايوول ألمل يووذكرها القوورآن الكوور ل ألشوون فلووك ش اعتووه الكثووة ل 
ل أل وود (3)ل أل صووا اجملوو   الووذين تر بوو ا  ووت  ا سووي (2)أل أل  لشووه ي دووف النجوواا

ل ألهوووت كلجوووا (3)ا اعووو   ل أل صوووا صووولبه(4)الووونجم الوووذي ظجووور  بيووول شوووياد ا سوووي 
ل ألتقف عقبا لشا  دوؤا  ش ا دا   ل ألتسد فراغا  ت القّصا شاو اديدا  عناصر تاط

 الرأثة ألالرأثر.
ألشن اجا ل رى فقد ألادت عناصر ن النص القرآين االف شوا ألاد فكوره 

ل ألخفووووت قنوووو   (4)ن اتخاايوووول اتاقاووووال ك ثبووووات اإل يوووول ال احوووودل ألخفووووت الرثليوووو 
ل ألخصوور  (9)فووت صوولب ا سووي  أل رلووهل ألخ(8)ل ألخفووت لقوو   ا  للمسووي (7)ا سووي   

؛ فوو فا كووان القوورآن خووا ا لأل شنوورحا فل ووم يقووع اخلوواف ن (10)احلوو ااي  للمسووي 
ت اوود ن اتخاايوول   عناصوور لدادوويا تاطووت القّصووا القرآخيووا  ص صوويا ألشاوواين 

  ؟(11)اتاقاال أل  يقبلجا الرفسة النصراين الرمست
=                                                            

 . 32: آ  عمران (1)

 . 1/8شىت  (2)

 . 2شىت  (3)

 . 2/2شىت  (4)

 . 27شىت  (3)

 .171: النسا  (4)

 . 117 -114: ا ائد  (7)

 . 72: ا ائد  (8)

 . 137: النسا  (9)

 . 32: آ  عمران (10)
(11)((The Biblical narratives reproduced in the Qur'ân differ considerably and 

suggest oral, not direct acquaintance. There is almost complete absence of what 

could be claimed as direct quotation from the Bible)). Kenneth Cragg, The Call 

of the Minaret, 1985 (2
nd

 Edition), Orbis Books: New York, p 66. 
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كوور  الر افوويف الكاشوول أليوودح  ألشووا لشوورخا  ليووه شوون لألاووه الربوواين يوودح  ف
شاه فكر  النقول الكاشولل أليثبو  لن ا قااخوا ا ر دول اوا اهرمو  قوبا  الاناصور 
السوورديا أللغفلوو  قووا ت شك خووات القّصووا ألشراشيجووا ألدوويا ات  يرادهووا الوويت تاطيجووا 
 شاوواين اديوود  ألد  ت عديوود    ت اوود ن اتخاايوول اتاقاووا. ألشووع فلووك فوو نّ 

 ليكيوووا ازديووود  يؤكووودألن لن النووود نمووودا  صووولى ا  عليوووه نوووراي ا  دووو عا الكاث
ألدوووولم  وووود ادوووورقى شااافووووه شوووون شصووووادا  رلفووووال لةجووووا النصووووراخيا ألاليج ديووووال مث 

ل أليفسض ن ألا د ترمجوات عرقيوا (1)لصبغجا قصبغره اخلاصال شا لعطاها ل خا ممياا  
الكرووواب ))ل شوووع لن علموووا  (2)للكروووب النصوووراخيا ألاليج ديوووا امينوووا شووون غوووة دليووول

القود   ه  ي  قاجدَ  ((الكراب ا قد ))ينف ن ألا د لي ترمجا عرقيا تدفاا  ((ا قد 
ألازديد ن فلك الاصرل قل ألقاد فلك مبئات السن ؛  ف   ي اد شاطوى لثوري  

ل تودعى (الكرواب ا قود ). أللأل  ترمجا عرقيا جملمول (3)أل  ألثيقا تثب  هذا اتشر
عوا  تقريبوا   230ا ر القورن الثواشن ا ويادي؛ لي قاود ظجرت ن لأل  (الدألقاغاخدا)

 .(4)شن ظج ا الدع   ا مديا
يؤكود لن داادوا شسوألا  (St. Clair Tisdall)ألهوذا شوا ااول كلوة تيسود  

                                                           

(1)  ((Non-Moslem scholarship has taken a different view of the matter. It has nearly 

always held that the major influences on Mohammed must have been 

principally, but not exclusively, Jewish and Christian, and that those influences 

were coloured by Mohammed's own character and made over to conform to 

aspects and need of the pre-Islamic Arabian mind)). New Catholic 

Encyclopaedia, 1997, The Catholic Encyclopaedia, 1997, The Catholic 

University of America, Washington D C, Vol . VII, p. 677. 

 (2) ((Very probably Muhammad had improvised translations of the Jewish and 

Christian scriptures), Ibid. 

قووةألت: داا الكرووواب ا قووود  أل لوووس الاوووا ت قال ووورال ) م عووا شووون ا وووؤلف ل ا رشووود  د الكرووواب ا قووود ل  (3)
 .79ل ص(1949

 ا صدا الساقيف.  (4)
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تووأثة النصووراخيا الرمسيووا علووى القوورآن الكوور  تثبوو  لن تأثةهووا   يكوواد يووذكرل أللن 
لل  وووا عووورف شووون قووو ن ن الطووور  دعووو ى ا ربوووا  القووورآن شنجوووا   تقووو   علوووى دليووو

ل جيال القورآن ل ورب  د ا سويحيات غوة الرمسيوا الويت تاورف (1)ألتفاألت ن الر يا
 Apocryphal)عنوووود النصووووااى قالبوووودو ألاهلرطقوووواتل ألخص صووووجا اتق كريفيووووا 

traditions) ل  ف ا قااخوووا قينجموووا تبووو  ألاووو د قاووو  الر ووواقه الوووذي   فكووون
 .(2) خكااه

لن يبطوول فرضوويا ادوورمداد  (St. Clair Tisdall)يسوود  أل  يلبوو  كلووة ت
الونص القوورآين شون النصوو ص اتق كريفيوال  ف شالوو   لن ا سويحيات غووة الرمسيووا مل 

ل كما لن اتخاايل مل تسام  د اللغا الارقيا (3)يارف هلا ألا د ن ال دط الاريب
  ضووووو و توووووأثة  ن الرربوووووع الووووود ييف ))ل قووووول  خوووووه يقووووو   (4)   قاووووود الباثوووووا ا مديوووووا

 .(3)((ا سيحيات على القرآن الكر  يثب  لخه قصفا عاشا   يكاد يذكر
لن القرآن  د  ((ش دى احلريري لق ))أليرى اتب  اي ا سراة لنفسه لقب 

                                                           

(1) Tisdall, The Original Sources of the Qur'ân, pp.210-218. 

(2) ((While on the other hand apocryphal traditions and in certain respects heretical 

doctrines have a claim to be considered as forming one of the original sources 

of Muhammadan faith)), Ibid. 

(3) Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, p.42. 

(4) (The style of the Arabic of this apocryphal Gospel, (Gospel of the Infancy) 

however, is so bad that it is hardly possible to believe that it dates from 

Muhammad's time. As, however, Arabic has never been supposed to be the 

language in which the work was composed, this is a matter of little or no 

consequence. From a study of  the book there seems little room for doubt that is 

has been translated into Arabic from the Coptic, in which language it may have 

been composed), Rev. St Clair Tisdall,  The Original Sources of the Qur'ân, 

p.42.. 

(5)  He says. (From the careful examination of the whole subject dealt with in this 

chapter (i.e., The Influence of Christianity & Christian Apocryphal Books) we 

therefore conclude that the influence of true and genuine Christian teaching 

upon the Qur'ân and upon Islam in general has been very slight indeed), Tisdall, 

The Original Sources of the Qur'ân, pp 210-21. 
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ألهووت فئووا شوون  (Ebionites)تووأثر قالفر ووا اليج ديووا النصووراخيا الوويت توودعى قاإلقي خيووا 
قرا ل آشنوو ا قووا  ال احوود الووذي  يلوودل كمووا اليجوو د ا رنصوورينل مسوو ا لخفسووجم قووالف

آشن ا قا سي  ككلما  ل  ا ُشردلا فحسب؛ خد شن اتخبيا    ياسف ن قاه توه 
أل  قبن ته اإلهليال قول هو  ااول كسوائر الراوا  اوا ه الو حت قاود شام ديروه علوى 

  علووووى الرالوووويم ألالرب ووووةل أل  تووووؤشن قالفوووودا ايوووود ي حنووووا ا اموووودانل تقوووو   ادووووالرج
ألاخلاصل تاسف ق  يول شارمود ألاحودس يسوم خه اإل يول حسوب الاداخيو ل تلروا  
قأحكوووا  الرووو اا ل قبوووذ الطجووواا ل ألا غرسوووا  الووودائم قا وووا ل ألقووور  غوووة ا وووذكىل 
ألترتووودي اتلبسوووا البيضووووا ل ألتووودع   د شكووواا  ات وووواال تووودع   د عمووول الوووود 

ا ا رووواا  ك  أللقنوووا  السوووبيل أل عاخوووا  ألا سوووا قاليرووواشى ألالانايوووا قوووالفقر ألا هرموووا  
أل طاووا  ازيوواول ألهووت ا اوواين الوويت  وودها ن اإلدووا  ألالوونص القوورآينل فقوود دعووا 
لتباعووه فقوورا   د ا ل ألآشوون قالر حيوود ا طلوويفل ألق خسوواخيا الكلمووال أللخكوور  هوو ت 

اه شوون الصوولبل ألافوو  د  ت الصوولب ألالفوودا  ل أل ّووعتيمووا   ا  ا سووي  ألعووّده خبيّوو
ركفةل ألعتم لحكوا  الرو اا  ألاإل يول ألشكواا  ات واا ألاتعموا  الصواحلات  ألال

كما ه  شال  ل ألهوذا شوا جياول شون ا سويحيات القرآخيوا ادورمرااا  للفكور اإلقيو ين 
 .(1)البائد

أليوودعم لقوو  ش دووى احلريووري هووذه ا قااخووا قر يووا تااسيووال ت ظّووف شووا ألاد ن 
تاقود شقااخوا قو  عقائود اإلقيو خي  ألشوا النص القورآين شون  شوااات  د النصوااى أل 

يدعم قوه فرضويا ألاو د اإلقيو خي  ن ازايور   تطاققا   ِ َ بوَ يرألى عن ألا ا قن خ فل ليُ 
الارقيا ألن شكوا قالوذاتل امبوا هواارألا  ليجوا قاود  وراب هيكول لألاشوليمل فأ واش ا 

                                                           

 .20-2ل ص(2003قةألت: ا كربا ا سيحيال ) س ألخدل  لق  ش دى احلريريل (1)
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ل قل ات ألاعيا   أل ل قا   صاغيا   فيجا أللفاع ا شنجا ثقافرجم الدينيال اليت ألادت آفاخا  
علوووى  ا  الووونص القووورآينل ألقوووذلك تطامووو  ا قااخوووا قباووود توووااستل صوووةها دلووويا   يّووو

 .(1)رأثرالالرأثة أل 
أليقوو   اتب لوو يس شوويخ  ن شاوور  حديثووه عوون النصووراخيا ن احلجووا : 

 Sectes)ألالتووواهر لن قاووو  تلوووك البووودو ا ارألفوووا قالبووودو اليج ديوووا النصوووراخيا ))

Judeo-Chretiennes) اع   ص صووووا ن خووو احت الاوووورب ك ووويع الناصووووري  شووو
(Nazarenes)   ألاإلقيووو خي(Ebionites)   ألالكسوووائي(Elekesaites)(2)  ل يلمووو

 د لن النصوووووراخيا ا ووووؤثر  ن احليوووووا ا موووودي ألالووووونص القوووورآين هوووووت البووووودو قووووذلك 
  ل خاايول  ا   اّصو النصراخيا ا ندثر ل كالناصريال ألالكسائي  اليت  دش  تفسةا  

يفسا كثةا عن النصراخيا اإلقي خيا ن كل شا يرالويف قوالاه ت ألا سويحيات. لقود  
شقااخووا شووع البدعووا  -ا  عليووه ألدوولم صوولى-كاخرووا  ووريبر   د عصوور النوود نموود 

اإلقي خيا اليت قادت شنذ  شن قايدل ألقاد شاجا احرما  تناّص القرآن شاجا ألخسبره 
ى ا  عليه ألدلمل أل  َشن ه  ن عصره لن يكو ن  ليجا؛ تخه   فِكن نمدا  صل

 .(3)على خص صجا ألعقائدها لاا  شط  
أليرأكد شن لعما  ليب ش دى احلريري ألاتب ل يس شيخ  لهنما يفسضان 

قفرا خصراخيا قائد  شنذ  شن قايدل قنا   -صلى ا  عليه ألدلم-تأثر الند نمد 
ألثيقوووا علميوووا يُارمووود عليجوووال علوووى الرخمووو  فحسوووب؛  ف لووويس هلموووا قرهوووان أل  

                                                           

-111ل ص1ل النصوووراخيا ن اايووور  الاوووربل  شووويخ ( ا صووودا السووواقيفل أليؤكووود الفكووور  خفسوووجا اتب لووو يس 1)
112  . 

 ا صدا الساقيف. (2)

(3) Larson Martina, the Story of Christian Origins, (Oklahoma; Village Press,77), 

p50-80. 
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أللوويس هلمووا لي شاطووى لثووري يووركن  ليووه كمووا دوونرى ن ا بحوو  ا وو ا ل ألهووذا شووا 
 .(1)جيال شن افساضاهتم  رد امينات   تر ى  د شسر ى الالم

لن شصوادا القورآن ليسو   (J. Christy Wilson)أليؤكود كريسويت أللسو ن 
قاجديه القد  ألازديدل أل  ا هت  ((الكراب ا قد ))هت اتخاايل ا ارمد ل أل  

نر وووووور  قووووووو  يووووووا اليج ديووووووا الووووووويت كاخوووووو  ش صوووووووادا الرلم دلخاايوووووول اتق كريفووووووا ألا
 ل ألشع فلك فا ي ة  د ألاحد قاينه.(2)النصااى

  ود قسوطه فيليوب حويِت  (J. Christy Wilson)ألشوا لمجلوه كريسويت أللسو ن 
(Philip K. Hitti) ق  القرآن أللخاايول اتق كريفوا   ف  د قّ  ألا د لألاصر القرىب

ل ألسص قالذكر   يل (3)ألالثقافا النصراخيا اليت كاخ  تن ر ق  النصااى السريان
شون قو  ع ورات اتخاايول ا نح لوا  (Gospel of the Infancy)طف لوا ا سوي  

الوويت لااد ألاضووا ها كراقووا  صووا حيووا  ا سووي ل يراووع للقوورن الثوواين ا ووياديل فكووره  
آقوا  الكنيسوا اتألائول ن كراقواهتم ألخقودهم للبودو ألاهلرطقواتل أل ود ُعثور  كثة شن

علوووى عووود   ط طوووات  دفوووا ألقلغوووات  رلفوووا هلوووذا اإل يووولل شنجوووا اللغوووا الارقيوووال 
ألتكمن لةيره ن تناأل  طف لا ا سي  عليه السا  ألشا أل ع لوه  بول الباثوال اتشور 

ت شووووياده ألطف لرووووه ألشاجااتووووه الووووذي لغفلرووووه اتخاايوووول ا ارموووود  اتاقاووووال فووووذكر 
الاديود  الويت   توذكرها اتخاايول اتاقاوال ترفويف ن قاضوجا شوع شوا ألاد ن القوورآن 

ل ألشوع فلوك فوا (4)شون الطو  كجيئوا الطوة ألاخللويفالكر ل شثول الكوا  ن ا جودل 
                                                           

(1) Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, p.42. 

(2) (Scholars hold that a number of ]Qur'ânic stories[ may be traced to Jewish 

Talmudic sources and apocryphal gospels rather than to the Old  and New 

Testaments). J. Christy Wilson, Introducing Islam, 1950, New York: Friendship 

Press, pp. 30-31. 

(3)  Hitti, Islam and the West, pp16-17. 

(4)  The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden, Published by: the 

= 
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قا  ربوا  أل  قا خرحوا ؛ أللكنوه يقو    ن  (Philip K. Hitti)يق   فيليب حيت 
للموووواد   ا  نليّوووو ا  عليووووه ألدوووولم  وووود لدوووولم ألعوووور ب أللعطووووى طاقاووووا   صوووولى نموووودا  
 .(1)اإل يليا

 د ش كلا شنججيوا تاكور عليوه شقوراات   أل  يلب  فيليب حيت لن يلرف
ختريرووهل  ف ي ضوو  لن النسووخا الارقيووا ا  اووو د  اان ليسوو  هووت اللغووا اتصوووليا 

ن القورألن الراليوا لنبو   نمود هلذا اإل يلل ألاتكيد لهنوا شسمجوا شون اللغوا القبطيوا 
صلى ا  عليوه ألدولمل تن لدول اا الاوريب الركيوك يؤكود لهنوا مل تكروب ن عصوره 

ل  رألن الباغا الارقيا الرا يا؛ ألهذا شوا يباود احرموا  (2)أل  ن الاص ا القريبا شنه
اخر ووووااها ن عجوووود النبوووو  ل أليبطوووول فرضوووويا تووووأثر القوووورآن اووووا. ألاغووووم لةيووووا هووووذه 

يا ا نججيووووا أللثرهووووا ن تقريوووور ختريووووا الرووووأثر    لن خيكلسوووو ن   ياةهووووا اإلشووووكال
ل في افويف علوى ختريوا الروأثر الويت ختّور هلوا كول شون كريسويت أللسو ن ألفيليوب اهرماشا  

ل أل ريوب شنوه خروائأ ايوب (3)حيتل أليبّ  لن نمدا   ود اخرحول الوسا  اتقو كريفت
(H. A. R.Gibb) (4)ديان دااداته ح   الدياخا ا م. 

=                                                            

World Publishing Company, 10
th

 printing  may 1948. 

(1)  ((Far from being a slavish imitator, Muhammad Islamised, Arabicised and 

nationalized  the material)). Hitti, Islam and the West, p18. 

(2) ((The style of the Arabic of this apocryphal Gospel, (Gospel of The Infancy) 

however, is so bad that it is hardly possible to believe that it dates from 

Muhammad's time. As, however, Arabic has never been supposed to be the 

language in wich the work was composed, this is a matter of little or no 

consequence. From a study of the book there seems little room for doubt that it 

has been translated into Arabic from the Coptic, in which language it may have 

been composed)). 

(3) ((Muhammad picked up all his knowledge of this kind by hearsay and he makes 

a brave show with such borrowed trappings, largely consisting of legends from 

the Haggadah and Apocrypha)). R. A. Nicholson, The Koran, Introduction to E. 

H. Palmer's (translation), p.ix. 

(4) H. A .R. Gibb, Mohammadanism: A Historical Survey, 1961, London: Oxford 

= 
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 يطووي  قنتريووا الرووأثر القوورآين ق  يوول الطف لووا ألشووع لن شووا فكووره فيليووب حوويِت 
شووون لدادوووجال    لن ا قااخوووا قووو  الووونّص القووورآين أللخاايووول اتق كريفوووا تف  وووه  ووو   

ل (1)أل ثباتووا  ف تفيوود لهنمووا   يرفقووان    ن عنصوورينل ألةووا كووا  عيسووى ن ا جوود
وو(2)أل حيووا  شووا هوو  علووى هيئووا الطووة  يِت ل ألشووا عووداةا فرخووالف كمووا لكوود فيليووب ح 

ألكما لشرت آخفا. اتشر الذي يباد فرضيا الروأثة ألالروأثر؛  ف كيوف جياول لل فواا 
دألا ن الرأثة أل  يااا ا  راف لي اهرما  اغم تادد عناصرهل ألهذا شا يثبو  

ذلك  د لن ختريات تأثر القرآن قاتخاايل مل تؤد س على ا قااخا ألشاطياهتال ألل
 ن النفس ادرفجاشات ح   ختريات تأثر القرآن قاتخاايل ألحيثيات لحكاشجا.
 ن شا لثااه القرآن شن  ضايا خصراخيا ألشسائل عقديا ت اد شرفر ا ن 

=                                                            

University Press, op. cit, pp. 37-38. 

ِّمُ   يق   تااد: ( 1) نَ  َوَكۡهٗل  دِّ لَۡمهۡ ٱ فِّ  نلَّاَس ٱ َوُيَكل  يَ ٱ َومِّ ِّحِّ َّٰل ل أليق     يل [44آ  عمران: ]  لصَّ
 ن اتحدا  ااتيا ألاناها ن كراب ائيس الكجنا ي دف الذي يدعت  يافال ): (3-1الفصل اتأل  )الطف لا 

يقك يق  :  ن يس و  د تكلم حىت أله  ن ا جد أل ا  تشه: يا شر  لخا يس و اقن ا  الكلما الذي اا  عن طر 
 .(لسب  عان ا ا  اديل لكل أللقد لادلري ليب خلاص الاامل

ن ِّ  يق   تااد:  (2)
َ

ۡئُتُكم قَدۡ  أ ن يََة أَِب جِّ ِّ ُِّكمۡ  م  ب  ي  رَّ ن ِّ
َ

ۡخلُقُ  أ
َ
نَ  لَُكم أ ِّ يِّ ٱ م  ِّ ۡيِّ ٱ َِّ   َ َكَهۡي  لط  نُفخُ  لطَّ

َ
ِّ  فَأ ِّيه  ف

َۢا َفَيُكونُ  ِّۡذنِّ  َطۡيَ ِّإ ِّه ٱ ب بۡرِّئُ  للَّ
ُ

 ٱ َوأ
َ
بَۡرَص ٱوَ  مۡۡكَمهَ ۡل

َ
ۡحِّ  ۡل

ُ
ِّۡذنِّ  لَۡمۡوَتَّٰ ٱ َوأ ِّإ ِّه ٱ ب ُِّئُكم للَّ نَب 

ُ
َِّما َوأ مُۡكلُونَ  ب

ۡ
 َوَما تَأ

ُرونَ  خِّ ُِّكۡم   فِّ  تَدَّ ِّنَّ  ُبُيوت َِّك  فِّ  إ َّٰل َٗ  َذ َ ُكمۡ  ٓأَلي ِّن لَّ ِّيَ  ُكنُتم إ ن ۡؤمِّ . يق     يل الطف لا ن [49آ  عمران: ] مُّ
الرب يس و ن الساقاال ألن لحد اتيا  كان ن افقا قا  اتطفا  الذين كاخ ا عندشا كان  (7-1: 13الفصل )

ن خفس عمرهل ألعندشا كاخ ا يلاب ن عمل ا شن الط  لشكا  عديد  على هيئا محة ألثةان ألطي ا أللشكا  
كنري لن الرب يس و ل أل د: ف ل رىل ألافرخر كل شنجم مبا صناه ألحاأل  كل شنجم لن يرف ا على افا ه فقا 

. ألعلى الف ا قرك  اتشكا ل ألعندشا لشرها لن تراع ااا ل ألليضا تر تلك اتشكا  اليت صنارجا لن مت آش
عمل لشكا  على هيئا الطة ألالاصافةل ألعندشا لشرها لن تطة طاات ألعندشا لشرها لن تثب  أل  ترحر  ثبر  

ن ه هنا قأن القرآن يرحد  عن النف ل أل  يل ألمل ترحر ل ألعندشا  د  هلا طاا  ألشراب لكلره ألشرقره(ل ألخ
الطف لا يرحد  عن اتشر.
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 مل اتخاايل ا ارمد  ألاتق كريفيال أل  ي اد ن   يل ألاحد قاينهل مما يباد 
ق   قالرأثر يفر  لخه صلى ا  عليه تأثر نمد صلى ا  عليه ألدلم اال  ف ال

ألدلم  د اطلع عليجا مجياا ألا ربس شنجا شباشر ل لأل هنل ممن ا ربس شنجال ألكا 
 ( 432- 370)اتشرين شسرباد؛  ف مل يكن ق دع الند صلى ا  عليه ألدلم 

 قأكثرتهنا مل تسام  ّ  قاد الباثا ا ّمديا  لا طاو على اتخاايل ا ارمد 
ألهت ش ا د  اان ن األديا مبكربا دان )  1040لاقاا  رألنل قرااي   شن

تهنا غة  ؛ل أل  احلص   على كرب اتق كريفا ن فلك الاصر(1)(قطردب ا 
شراحا أل  شسمجال أل  ال ص   على ا اطيات اتثريا ألال ثائيف النصراخيا البائد ل 

ير  الارب ينجل شن لفكااها أل  ا تصا  مبراكا دينيا مبكا لأل ض احيجا لأل جبا 
ألللاثجا؛ فكيف يرسو له شع كل هذه الا ائيف الالميا اللغ يا ألالبحثيا لن يرخة 
اتحدا  ألينتم خص  رآخهل ليصل هلذه الر ليفال لليس هذا  رط القراد؟  ن 
هذه احليثيات النقديا  النا  ا  لن الق   قالرأثر ادعا  قا قرهانل يق   على 

ُهمۡ  َنۡعلَمُ  َولََقدۡ  :غةل ألهذا شا يرمثله   له تااد الرخم    نَّ
َ

 َيُقولُونَ  أ
َما ِّنَّ ُِّمهُ  إ ر  ۥُيَعل  َِّسانُ  بََشَ يٱ ل  ِّ ُدونَ  َّلَّ ِّ  يُۡلحِّ ه ََِّلۡ ۡعَجمِّ َ  إ

َ
ََّٰذا أ َِّسان   َوَه  ل

 َ ِّي   َعَربِّ  ب ل  ف ا راد لن الكراب الذي يرجم خك قا  ربا  [103النحل: ]١٠٣ مُّ
نمد ه  لعجمت غة عريب؛  شا قلغا درياخيا كنسخا البسيطال لأل  شنه يا
كالف زاتال لأل ي خاخيا كالنسخا السباينيال قينما لسان القرآن الكر  عريب   ا تيني

 شب ل فكيف يرم ا  ربا  أل  شسام أل  ترمجا؟؟؟
 الظرف التاريخي للتأثر القرآني باألناجيل: :ثانيا

                                                           

ل (2003قووووووةألت: داا الفكوووووور ا ااصوووووورل )ل 3نموووووود فووووووااألا الوووووواينل ا سوووووويحيا ألاإلدووووووا  ألا در ووووووراال ط (1)
 .243ص
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حوو  لن ختريووات تووأثر القوورآن قاتخاايوول تقوو   علووى قّينووا ن شطلووع هووذا الب
شقووودشر ل حللنوووا اتألد شنجموووال أليبقوووى علينوووا قليووول ا قدشوووا الثاخيوووال لي: ألاووو د 
النصراخيا ن احليا ا مدي حىت يرسو احلكم قالرأثة ألالرأثر؛ تن شقرضى الروأثر 

بل ات فيوه ه  اعساف ق ا د تفاعل تااست قينجما ن  طاا ظرف تااي  شا ل ت
عمليووا الرووأثر ألالرووأثةل أللوون يكوو ن  اطيووات ا قااخووا قوو  اتخاايوول ألالقوورآن د لووا 
توووأثة ألتوووأثر شوووا مل يثبووو  الرفاعووول الروووااستل  ف الر ووواقه   ياوووري قالضووورألا  النقووول 

 ألا خرحا  ألالرأثرل فقد يك ن له شصدا آ ر.
ا مبوا يثبو  أللقد شوغل  داادوات كثوة  قداادوا هوذه ا قدشوا ألتربوع د ئلجو

ال ا د النصراين ن احليا ا مديل ألحيلل طبياا الرفكة الديري ازاهلت ألدياخات 
الاووورب  بوووول اإلدوووا  ألعا رجووووا قاتفكووواا النصووووراخيا الرمسيوووا ألالبدعيووووال مث قليوووول  
كيفيات الرأثر ألالرأثة ا رملا ن انواب ا صوطفى صولى ا  عليوه ألدولم؛ اتشور 

ا الووووونص القووووورآين ألالك وووووف عووووون عا وووووات الروووووأثة الوووووذي فجووووود لفحوووووص تااسيووووو
 .(1)ألالرأثر

تبووو  الداادوووات النا ووود  لن ازايووور  الارقيوووا كاخووو  شلرقوووى اتديوووان ال ثنيوووا 
ألالسماأليال عرف  عباد  اتألثان ألاتصنا  اتخصابل ألشون لشوجرها ألّدل ألدو اول 

ب أليغوو  ل ألياوو ال ألخسوورل ألالوواتل ألالاوواىل ألشنووا ل ألهبوولل كمووا عبوودألا الك اكوو
ألالنجووووو   قأشوووووكاهلا ا راووووودد ل كال ووووومسل ألالقمووووورل ألالاهووووور ل ألعطووووواادل ألالثريوووووال 

 .(2)ألغةها
كمووووا عرفوووو  ازايوووور  الارقيووووا الدياخووووا اليج ديووووا شوووون  شوووون  وووود ل ألكووووذلك 

                                                           

(1) Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, p.5-40. 

 . 387-384/ ص4اي  الارب  بل اإلدا ل  ا اد علتل ا فصل ن تا (2)
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. ألحيواأل  قاو  ااوا  (1)أللعتوم تأدسوا   النصراخيال أل ن كاخ  اتألد لعتم شأخا  
 السوووون ات اتألد شوووون الرووووااي  الكنيسووووا لن يرااوووو ا قرووووااي  د وووو   النصووووراخيا  د

تن ))؛ يقوو   ا وؤاو اوو اد علووت: (2)النصوراين ألهووذا عو  شووا يرفضوه النقوود الروااست
حجججم ن فلك غة كافيال أللذلك فا فكن تثبيو  توااي   خر وااها ن هوذه 

. ألشجمووووا يكوووون اتشوووور فووووا فكوووون قديوووود تووووااي  (3)((اتشوووواكن ن الوووواشن احلاضوووور
 لارب.د  هلما  د ااير  ا

أل وود د لوو  الدياخووا النصووراخيا  د ازايوور  الارقيووا قفاوول الق افوول الرجاايووال 
ل (4)ألالوودع ات الدينيووال ألال وورات النصوووراين عقووب ا ضووطجادات الدينيووا ا ر اليوووا

أل ووواا  الر يووويف شوووون ازنسووو ل فووود ل الابيوووود الوووذين يقووور ألنل كمووووا د ووول الر يوووويف 
زرشاخيات فراأل  ان الارب ألصرن اتقي  اتألاأليب شن الرألشيات ألالصقلبيات ألا

ل اتشوور الووذي مسوو  قنقوول ا ارقوودات ازديوود   د اتا  (3)لشجووات  بائوول عرقيووا
؛ (4)ال ثنيووال أللدى  د الراوواي  قوو  اتعووراا ا خرلفووا الارقيووا ألالي خاخيووا ألالرألشاخيووا

ال ثنيال ألمل يلب  لن تبل ات النصراخيا ألاليج ديا  د ازاير   ألهذا شا ألطد  خرقا 

                                                           

(1) ((The big difference between Christianity and Judaism is that Christianity unlike 

Judaism didn't have any bases in Hijaz, Christianity was an external source of 

enlightenment echoed in Hijaz either by missionary activities from Ethiopia, 

Syria and Iraq or from Um Amro al-Mundhir [the order of Um Amro], Dair 

Hind al-Sugra [the order of Hind al-Sugra] Alheerah's Christian centres; Dair 

Hind al-Kubra (the order of Hind al-Kubra) or from some of the scattered 

churches in Bahrain, al-Yamanah and Yemen)). 

 . 73ل ص1ل يس شيخ ل النصراخيا ألآدااال   (2)
 .387-384ل ص4ا اد علتل ا فصل ن تااي  الارب  بل اإلدا ل   (3)

 .388-387ا صدا الساقيفل ص (4)
 ا صدا الساقيف. (3)

 .389ا صدا الساقيفل ص (4)
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 .(1)عنجا ا اهات دينيا اديد  كأشكا  احلنيفيا شثا
ألا رصوور اخر وواا النصووراخيا ن البوود  علووى لطووراف ازايوور  الارقيووا  ووا كاخوو  

لمراكوووا النصوووراخيا اجملووواألا  لووووباد الاووورب؛ لي ال وووا ل الاوووراال ألاحلب ووووال ل ووواألا  
مووووان الوووويت قووووّ    سووووم شوووون عراووووا  د فاخر وووورت ن الرهووووا ألاحلووووة  ألالبحوووورين ألع

النصراخيا ألصااألا يارف ن قالاّباد. ألاخر رت عن طرييف احلب ا ن الويمن ألاحلجوا ل 
ا  ألش ووو قا  قوووالكثة شووون أللكووون  توووديلَن لهووول  هوووذه الوووباد علوووى شوووا يبووودأل كوووان ظاهريّووو

 .(2)ا ارقدات ال ثنيا
 دينووال  ف   ت ووة ن يثوورب ا أليبوودأل لن النصووراخيا مل تاوورف اخر ووااا  ألادوواا  

ل  (3)ا صووادا الوويت قوو  ليوودينا    ل اوو د شوورفشا شوونجم   تبلووا شووأن اليجوو د عووددا
ل ألشوون لشووجرهم لقوو  عوواشر الراهووب (4)كوواخ ا يسووكن ن مب  ووع يوودعى: دوو ا النووبط

الوذي ادوورطاو لن ينصوور ثلووا شوون شوباب لأل ل أل ووا ظجوورت دعوو   النوود صوولى ا  
. أل د حواأل  قاضوجم لن يثبو  ألاو د عوددس (3)هعليه ألدلم دااو  غاضبره ألنااقر

قنا  على شا ألاد ن القرآن شن حدي  عنجمل شوع لن شن النصااى قا دينا هائلس 
شووا ألاد فيوووه شووون آي   يايوود عووون ك خوووه  شوووااات عوور  لطبياوووا ا سوووي  ألا  ا وووف 

 .(4)النصراخيال ألليس حديثا عن خصااى يثرب
ن شأن النصااى ن يثرب قنا  كما  د قا  الباحث  حياألل ن الرج يل ش

                                                           

 ا صدا الساقيف. (1)

 ا صدا الساقيف. (2)

 .401ا صدا الساقيفل ص (3)

 .402ا صدا الساقيفل ص (4)

 .403ا صدا الساقيفل ص (3)

 ا صدا الساقيفل ألاااع ليضا: ي دف احلدادل القرآن دع   خصراخيا. (4)
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أللخووا   لدوورباد احرمووا  ألاوو د ))علووى ا حرمووا  ألالرخموو ل حووىت  ووا  لحوودهم: 
لخووا  آ وورين شوون لهوول يثوورب كوواخ ا  وود د لوو ا ن النصووراخيا ألدعوو ا  ليجووا ألاحرمووا  
ألا د شب رين فيجا كاخ ا يسوا ن إلد وا  لهلجوا ن ديون عيسوى يؤيودهم ألفودهم 

أليبقوووى السوووؤا   ائموووا: هووول يقووو   ل (1)((حكووواُ  قووواد ال وووا قا وووا  ألا ا خوووا الووورألُ  
 ح  الرااست قا حرما  ألالرخم ؟؟؟الب

ألمل يكوون حووا  النصووااى ن شكووا قبايوود عمووا هوو  ن يثووربل كووان عوودد شوون 
الوورا أل النصووااى الغرقووا  النووا ح   ليجووال تدووباب شووىتل شنجووا: ا  وواال ألاحلوورفل 

دولمانل لقو  يسواال )امسوه علوى ل و ا   هؤ   عبد لعجمت ا رلف الورألا  نألشن 
ل يقرل الكروبل فوادعى لهول ا  ل كان خصراخيّ (2)(أل يل ادل أل يل ياي ل أل يل قلاا 

شكا لخه ه  الذي كان يلقن الرد   صلى ا  عليه ألدلم شع لخه   يارف اللغا 
ُهمۡ  َنۡعلَمُ  َولََقدۡ  : ل فأخا    له تااد: :(3)الارقيا نَّ

َ
ِّ  َيُقولُونَ  أ َماإ ُِّمههُ  نَّ  ۥُيَعل 

ر  َِّسانُ  بََشَ يٱ ل  ِّ ُدونَ  َّلَّ ِّ  يُۡلحِّ ه ََِّلۡ ۡعَجهمِّ َ  إ
َ

َّٰهَذا أ َِّسهان   َوَه َ  ل ِّهي   َعهَربِّ  ب  مُّ
١٠٣ [ :103النحل]. 

ألاوو د تووأثةات ثقافيووا  (H .A .R.Gibb)يفووس  ا سر وورا ايووب كمووا 
لرفاعووول كووواحلة  ألالرهوووال تبلووو ات عووون ا  النصوووراخيادينيوووا قووو  شكوووا ألقوووا ت ا نووواطيف 

 .(4)الرجااي ألا  رصادي
                                                           

 .403ل ص4( ا اد علتل ا فصل ن تااي  الارب  بل اإلدا ل  1)

 ( ا صدا الساقيف.2)

 حاله.أل اف ا فسرين ن ه يا هذا الابد ( ا صدا الساقيفل ألفيه  د ت داا ح   ا ر3)

 (4) ((In view of the close commercial relation between Mecca and Yemen it would 

be natural to assume that some religious ideas were carried to Mecca with the 

caravans of spices and woven stuffs, and there are details of vocabulary in the 

Qur'ân which give colour to this assumption)) H. A. R. Gibb, Mohammadanism: 

= 
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أل د ادرد  اتب ل يس شيخ  على تأدس النصراخيا ن شكال خبد يرأليه 
ات ا ت يثب  فيه ألا د ص ا الردل ألا سي  أللشه شر ل  يول  هنوا كاخو  شردو شا 

ل ألهووووذا شووووا يوووود  عنوووود الووووبا  علووووى ألاوووو د شركووووا ديووووري (1)علووووى اووووداان الكابووووا
 (Bell)الكابوووا كنيسوووال أليالووويف الباحووو  قيووول  للنصوووراخيا ألقاضوووجم لقاووود فقوووا   ن

أليب  لخه قالرغم شن ألا د األايا ادم ص ا  ا سي  علوى اوداان الكابوال    لخوه 
ليس هنا  لي دليل على ألا د شركا ديري للنصوراخيا ن احلجوا ل لأل قوالقرب شون 

 .(2)شكا لأل ا دينا
يووا عصوور نموود ألشجمووا يكوون اتشوور فوو ن النصووراخيا الوويت عرفرجووا ازايوور  الارق

صوولى ا  عليووه ألدووولم هووت خصووراخيا الاصووورل لخوو او شوون ا وووذاهب الرثليثيووال لةجوووا 
النسط ايا ألالياق قيال أل ن كاخ  النسط ايا لكثر؛ تالم شنجم لهل احلة ل ألشنجم 
اخرقلوو   د ازايووور  الارقيوووا قلسووواهنا السووورياينل فصوواات لغوووا خصوووااى الاووورب اغوووم 

. كموا (3)ت لغا ااا  الدين ألالقدا  النصراينقادها عنجمل ألشع فلك فقد صاا 
ل ألهوووووت خصوووووراخيا تثليثيوووووال توووووؤشن (4)تالوووووم لهووووول الرهوووووا ألالغسادووووونا شووووون الياق قيوووووا

قاتخاايوول ا ارموود  اتاقاووال ألتارقوود ن الرثليوو ل ألالرجسوودل ألاووالف النسووط ايا 

=                                                            

A Historical Survey, 1961, London: Oxford University Press, pp. 37-38 

 .117ل ص1اتب شيخ ل النصراخيال   (1)

(2) ((In spite of traditions to the effect that the picture of Jesus was found on one of 

the pillars of Ka'aba, there is no good evidence of any seats of Christianity in 

the Hijaz or in the near neighbourhood of Makkah or even of Madina)) Richard 

Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment; 1968, (The Gunning 

Lectures Edinburgh University, London: Frank Cass and Company Limited, 

p.42 

 .428ل ص4ا اد علتل ا فصل ن تااي  الارب  بل اإلدا ل   (3)
 .423ا صدا الساقيفل ص (4)
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شووا جياوول القوو   قرأثةهووا ن الوونص . ألكوول هووذا (1)ن حقيقووا هووذا الانصوور ات ووة
يصووووة  الرجسوووود رآين   يسوووورقيم؛  ف كيووووف يصووووة الرثليوووو  ت حيوووودال ألكيووووف القوووو

تنوووايجا ل ألكيووف تصووة اتخاايوول اتاقاووا   وويا ألاحوودال أللووذلك يؤكوود كلووة تيسوود  
(St. Clair Tisdall)  لن تووأثة النصووراخيا الرمسيووا علووى القوورآن الكوور    يكوواد

يولل  وا عورف شون قو ن ن يذكرل أللن دع ى ا ربا  القورآن شنجوا   تقو   علوى دل
 .(2)الطر  ألتفاألت ن الر يا

أليووذكر الوودكر ا اوو اد علووت لن هنووا  فر ووا خصووراخيا ل وورى غووة النسووط ايا 
ل (3)ل ألالكسوووووووائي ن(Nazarenes)ألالياقووووووو ق ل ألهوووووووت اإلقي خيووووووو نل ألالناصوووووووري ن 

النصوراخيا ))ألقالرربع يتجر لخه ليس له شن دليول دو ى كرواب اتب لو يس شويخ  
ألالتوواهر لن قاوو  تلووك البوودو ا ارألفووا ))ل ألقووالرا و  ليووه  ووده يقوو  : (4)((ألآدااووا

ن خوو احت الاوورب ك وويع الناصووري   شوواع   ص صووا   قالبوودو اليج ديووا النصووراخيا
ل ألاغووم  طوو ا  هووذه ا ال شووا ألتفوورده قاحلوودي  عنجووال (3)ألاإلقيوو خي ل ألالكسووائي 

نرا  شخصتل أل   تحا .    لخه   حييل على لي شصدال أليبدأل لهنا  رد ادر
ألمل يووذكر لحوود  بلووه لن هووذه الفوورا كاخوو  ش اوو د  ن ازايوور  الارقيووال ألهووذا شووا 
يرأكووود شووون كروووب الروووااي  اغوووم كثرهتوووال ألشووون كروووب الكوووا  ألا لووول ألالنحووول اغوووم 
احرفائجووووا قادرقصووووا  الفوووورال أللووووذلك لاى ضوووواف هووووذا الوووورلي ألعوووود  صووووحره. 

ص القوورآين؛ تن شاطيووات الوودا  أللحسووب لن صوواحبه يريوود لن يؤدووس لنقوود الوون

                                                           

 .427-424ا صدا الساقيفل ص (1)
(2) Tisdall, the Original Sources of The Qur'ân, pp210-21. 

 .437-434ل ص4ا اد علتل ا فصل ن تااي  الارب  بل اإلدا ل   (3)

 ( ا صدا الساقيف.4)
 .112-111ل ص1اتب ل يس شيخ ل تااي  النصراخيا ن ااير  الاربل   (3)
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ل (النسووط ايا ألالياق قيووا)القوورآين   تر افوويف شووع ا سوويحيات الرمسيووا السووائد  آخووذا  
ألتر افويف شووع هووذه الفوورا لأل تكوواد؛  ف شالوو   لن اإلقيوو خي  مجاعووا يج ديووا خصووراخيا 
ي افوووويف تصوووو اهم الرصوووو ا القوووورآين ن شووووىت القضووووايا الاقديووووا ألا سوووويحياتل فجووووم 

ا سوي  كلموا  ل  وال ق ور   لل هيوا   د  له ألاحد  اليف للكو نل أللنيؤشن ن ق ا
ر اا  فيوووهل خووود كاتخبيوووا ل مل يصووولبل أل  وووا للقوووت ال وووبه علوووى غوووةهل يلراشووو ن قوووال

ل فلما كاخ  اإلقي خيا كوذلك لااد اتب (1)نرشاهتا ألي اب ن شا فيجا ألينرج ن عن
اين للووونص القووورآينل شووويخ  لن يثبووو  ألا دهوووا ن شكوووا كوووت يثبووو  اتصووول النصووور 

 أليدعم ختريات الرأثة ألالرأثر اليت    د هلا شسرندا شن ال ا ع.
ألقذلك يرب  لخه مل يكن ن شكا ألاتشاكن اجملاألا  ألالفضا  الاريب ال ادوع 
دوو ى النسووط ايا ألالياق قيووا ألاتخاايوول ا ارموود  اتاقاووا قلسووان لعجمووت دوورياينل 

رقيا كما لشرخا ن ا بح  السواقيفل ألشجموا يكون ألمل يثب  تااسيا لخه ترام  د الا
اتشر ف هنا ارلف عن الرص ا القرآين ألعن النصراخيا كما يذكرها الوذكر احلكويمل 

 أللذلك فا فكن لن تك ن  د لثرت فيه.
ألهوووذا شوووا يثبووو  لن القووو   قنتريوووات توووأثر القووورآن قاتخاايووول مل يقوووم علوووى 

توأثة أل  شوؤثر؟ ألكيوف يكو ن توأثر لدا  شن النقد الروااستل أل   فكيوف يكو ن 
 أل  حيا تأثر؟

                                                           

 .433ل ص4( ا صدا الساقيفل ألاااع ليضا: ا اد علتل ا فصل ن تااي  الارب  بل اإلدا ل  1)
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 خاتمة البحث
 

تبوو  لنووا شوون هووذا البحوو  لن ختريووات تووأثر القوورآن قاتخاايوول تقوو   علووى 
شقدشر ل اتألد تقور ألاو د ت واقه قو  القورآن ألاتخاايولل ألالثاخيوا تفوس  ألاو د 

 ل لن  قودشرظرف تااست مت  فيه عمليا الرأثة ألالرأثرل أل ود اتضو  شون قليول ا
سوورند  د شاطووى علمووت أل  خقوود تووااستل  ف يتجوور لن ا قوودشر   وورد ادعووا    ي
 ؛اتخاايووول ا ارمووود  مبخرلوووف تفسوووةاهتا الرمسيوووا ألالبدعيووواالووونص القووورآين   فاثووول 

تهنووا مل تكوون شنر وور  ن أل ووو  النوود صوولى ا  عليوووه ألدوولم أل  شسمجووال كموووا   
تهنووا مل ياثوور عليجووا قاوود ن فلووك الوواشنل أللقاوود شوون  ؛فاثوول اتخاايوول اتق كريفيووا

فلووك لن تكوو ن شسمجووا. ألشجمووا يكوون اتشوور فبينجمووا اووالف ن اللغووا ألا فوواهيمل 
جيال كل     ق ا د تأثة ألتأثر  اخبا  للالم ألالنقد الرااستل ألهذا شا جيال  رد 

ضووياا لل  وو ل  ف  ا لرفووات  د ا قدشووا الثاخيووا للرحقيوويف فيجووا عبثووا شوون القوو   ألش
 كيف ينتر ن ظرألف الرأثر أل  تأثة أل  تأثر.
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