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 املقدمة  
محمد       على  والسالم  والصالة  الحرام،  عن  الحالل  بتميز  وكمله  باإليمان  وأكرمه  اإلنسان،  فطرة  وأحسن  القرآن،  أنزل  الذي  هلل  الحمد 

 المبعوث بالكمال، وعلى آله الكرام وأصحابه العظام الذين قاموا مقامه في تتميم مكارم الُخلق واإلحسان، وبعد:
 أهمية الموضوع: 

لكتب فإّن القرآن الكريم أنزل ليكون كرامة وهداية لبني البشر، ونعمة وبركة على من درسه وتعلم أحكامه ومفاهيمه، جعله هللا مهيمًنا على ا   
 ه. واألديان، أمر فيه بالحكمة وفصل الخطاب، ولم يرض منا إال : بإقامة كلماته وتدّبر معانيه، والعمل بمحكماته، وتعّلم حقائقه ومعاني 

إلى أن يكون إضافة      لمارتن هيندز وباتريشيا كرون عرض وتحليل(  القرآنية في كتاب خليفة هللا  المفاهيم  المعنون:)  البحث  يرمي هذا 
ذا  في ه   علمية إلى البحوث والدراسات التي تتناول المفاهيم القرآنية عند المستشرقين، تناولت في هذا البحث أبرز المفاهيم القرآنية التي وردت

على   البحث  مقسًما  الشاملة،  القرآنية  للرؤية  وفًقا  ودراستها  ثّم الكتاب  البحث،  بمصطلحات  التعريف  األول:  المبحث  في  تناولت  مبحثين، 
 .  في كتاب خليفة هللا المفاهيم القرآنية  درست في المبحث الثاني: أبرز

 إشكالية البحث :
في كتاب خليفة هللا ، من قبيل مفهوم :) (  Patriciaباتريشيا)و (  Martinمارتن )تي تناولها  تنبثق إشكالية البحث من المفاهيم القرآنية ال   

( وعالفة هذه المفاهيم القرآنية بالمنظومة السياسية والتاريخية للمجتمع اإلسالمي في عصوره األولى، فضاًل    الخالفة ، والعصمة ، والشريعة
ا للرؤية االستشراقية ، ويمكن صياغة هذه اإلشكالية هذه المفاهيم ، وإعادة صياغتها وفقً عن الدالالت االستشراقية التي وضعت في سياق  

 باألسئلة اآلتية :
 ما مفهوم المفاهيم القرآنية ؟ -1
 ما مفهوم الخالفة في القرآن من المنظور االستشراقي ؟ -2
 في كتابهما؟( Patricia(  وباتريشيا)Martinمارتن ) ما مفهوم العصمة في القرآن من الرؤية التي طرحها  -3
 ما مفهوم الشريعة في القرآن الكريم ، وما عالقتها بمفهوم السنة والتفهيم من رؤية الكاتبين ؟    -4
 ؟ما البعد السياسي والتاريخي للمفاهيم القرآنية عبر الرؤية االستشراقية   -5

 أهداف البحث :  
التي طرحها       القرآنية  المفاهيم  ( في كتاب Patricia(  وباتريشيا)Martinمارتن ) تتلخص أهداف البحث في إعداد دراسة منهجية عن: 

 ، فضاًل عن بيان األبعاد السياسية والتاريخية لهذه المفاهيم القرآنية .خليفة هللا ، ودراستها وفًقا لمناهج البحث العلمي
 هج البحث :من

ذي المنهج المعتمد في البحث، هو: المنهج التحليلي الوصفي في تناول المفاهيم القرآنية المطروحة في كتاب خليفة هللا ، وفًقا لألسلوب ال   
ما يراه الباحث  طرحت فيه هذه المفاهيم في كتاب خليفة هللا ، وإعادة  تنسيق البيانات والمعلومات المطروحة في هذا الكتاب وشرحها وفًقا ل

 وبما يتناسب مع السياقات التي ذكرت فيها هذه المفاهيم. وهللا الموفق للصواب . 
 (Patricia(  وباتريشيا)Martinمبارتن )التعريف باملفهوم و : بحث األولامل

الثقافة العامة ، فضاًل عن التعريف        اللغوية والفكرية ، ودالالته الرمزية في  يتناول المبحث األول التعريف بالمفهوم من حيث مكانته 
 وكتابهما خليفة هللا .  (Patricia(  وباتريشيا)Martinمارتن ) الموجز للمستشرَقين

 باملفهوم  املطلب األول: التعريف
( التي يستعين بها الباحث للتعبير عن األفكار والمعاني المختلفة بهدف Simbolicبأّنها: الوسيلة الرمزية )  Concept)مفهوم )تعني كلمة  

توصيلها للناس... والمفهوم أحد الرموز األساسية في الخطاب اللغوي ، وهو: يمثل ظاهرة معينة: رمزها أو شيًئا معيًنا أو إحدى خصائص 
وليس له معنى إال بقدر ما يشير إلى الظاهرة التي يمثلها، ولكل موضوع علمي مفاهيمه المميزة، وقد يكون للمفهوم أكثر من  هذا الشيء،  

، ولذلك تتمحور الدراسة حول البحث عن المعاني الكامة في كتاب خليفة هللا عن المفاهيم القرآنية المترابطة من قبيل: ) الخالفة  1معنى واحد 
والشريعة وما يتصل بها من مفهوم السنة والتفهيم ( وبيان الرؤية االستشراقية حول هذه المفاهيم القرآنية .  تشكل هذه المفاهيم    ،  والعصمة ،

اللغوية من صورة ذهنية أو فكرة محددة مرتبطة بها  المفاهيم  مصطلحات تندرج ضمن الحقل العلمي،  2إشارة  ، وكثيرا ما ينبثق عن هذه  
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يع الذي  على  األمر  مساعدة  اإلنساني،  اإلدراك  عمليات  في  المفاهيم  ُبنى  تتشكل  إذ  المصطلحات،  قبل  وتشكلت  وجدت  المفاهيم  أّن  ني 
 المفهومقيل  .4، إذ يعرف االصطالح بأنه:" اّتفاُق طائفة مخصوصٍة على أمٍر مخصوص" 3تصنيف الموضوعات بتجريد عشوائي أو نظامي

ويفرق الكفوي بين المفهوم وبين المعنى، ذاكًرا إلى أّن  ،  5"لنطق وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفةما دل عليه اللفظ ال في محل ا  هو:"
ال، كما أن    م الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها األلفاظ أ:  المفهوم هو  ، قائاًل  المعنى يقيد بالوضع اللفظي، في حين ال يلزم ذلك في اْلَمْفُهوم

ا، بينما تختلف في مفهومها من منهج لمنهج ، تتشابه المصطلحات لفظً   ما  اكثيرً و .6ة من حيث وضع بإزائها األلفاظ المعنى هو الصورة الذهني
أو   لعقيدة،  عقيدة  من  لطائفة  من  أو  البشر  من  لحقبةأطائفة  الزمن  من  حقبة  أو  االتفاق   خرى،  هذا  في  البحث  ينبغي  ولذلك  غيرها، 

ا إلى الخلط في المفاهيم، وتضليل غير المحقق مدلوالتها في كل عصر وأمة وعقيدة، إذ هذه الظاهرة تؤدي كثيرً   اختالفبالمصطلحات مع  
 .7الحذر من الدارسين 

 (Patricia(  وباتريشيا)Martinارتن )املطلب الثاني : التعريف مب
في الكتابات االستشراقية ، ذلك ألن القرآن الكريم يمثل المحور األساس للحضارة العربية واإلسالمية ،   اسات القرآنية حيًزا كبيًراتحتل الدر    

عن  م 2017بطبعته العربية عام  الذي صدر كتاب ) خليفة هللا ( ومن أحدث البحوث االستشراقية التي تناولت الحضارة العربية واإلسالمية :
حمد طلعت، بعنوان أصلي هو :) خليفة هللا( ، وذيل العنوان بعبارة ) السلطة الدينية في العصور اإلسالمية األولى ( يتألف الكتاب ترجمة أ

عن السلطة اإلسالمية وارتباطها   (Martin( ومارتن هيندز )Patricia)( صحيفة من القطع المتوسطة ، بحث فيه باتريشيا كرون  288من)  
واالستشراق  بالقيم اإلسالمية القرآنية ، وفي أثناء هذا الكتاب تناوال جملة من المفاهيم القرآنية ، التي كانت محط الدراسة في هذا البحث .  

سلمين ، بغض النظر عن الوجهة التي  كما يعرفه الدكتور علي بن ابراهيم النملة بأّنه : " ظاهرة محددة بدراسة علوم المسلمين من غير الم
ينطلق منها المستشرق ، سواء أتى من الغرب أم من الشرق ، بل إّني أزعم : أّن العرب غير المسلمين الذين يدرسون اإلسالم يدخلون في  

ن منطلقات لم تكن بالضرورة  مفهوم االستشراق ، ذلك أّن هذا المصطلح قد أخذ مفهوًما اصطالحًيا ارتبط بالكتابة عن اإلسالم والمسلمين م
ا إيجابية مع اإلسالم والمسلمين ، مهما حاول المفكرون العرب وبعض المفكرين المسلمين ، الدفاع عن هذه الظاهرة ، وحاولوا إعطاءها قدرً 

ا أّن المستشرقين هم غير  ، ذاكرً 8علميًا يتضح كثيًرا عند الحديث عن خدمة تراث المسلمين من حيث حفظه ونشره وتحقيقه ودراسته وترجمته" 
إلى   ينتمي  الذي  العربي  إذ  الحضاري،  والتعارف  الثقافي  التبادل  على:  يتمحور  االستشراق  علم  أساس  ألّن  لإلسالم؛  الدراسين  المسلمين 

وثقافته ، كغيره ممن  الحضارة العربية فكًرا وتعليًما ولغة ال يمكنه أن يجسد دور المستطلع للحضارة العربية اإلسالمية التي تعبر عن ذاته  
 : (Patricia(  وباتريشيا)Martinيشمل مارتن )التعريف وهذا ينتمي إلى حضارة وثقافة بعيدة عن الحضارة العربية واإلسالمية، 

مستشرقة أميركية من أصل دنماركي، عِملت في معهد الدراسات المتقدمة في (:1945  -  2015)  (Patricia Croneباتريشيا كرون :)  
 ،ُعرفت باعتبارها مؤرخة للدين اإلسالمي، وللدراسات القرآنية... م2014حتى تقاعدها في عام   1997ون من سنة برينست

، وكتاب الهاجرية: صناعة العالم اإلسالمي مع مايكل 1987وكتابها : تجارة مكة وظهور اإلسالم سنة    من مؤلفاتها: دولة المماليك ،   
 .9م 1977كوك سنة 

مستشرق ألماني متخصص في صدر اإلسالم، بدأ اهتمام الدكتور هيندز   (:Martin Heidegger  ( )1941  -  1988)  هيندز مارتن
 ... وصل إلى تونس وتعرف على الثاقفة العربية  ،م1962ام  في الثقافة اإلسالمية في وقت مبكر ففي ع

. 10له إسهامات بحثية ، منها ما كتبه مع باتريشيا كرون في تأليف كتاب:)خليفة هللا : السلطة الدينية في العصور اإلسالمية األولى(    
 وهو موضوع البحث.

 املبحث الثاني : املفاهيم القرآنية يف كتاب خليفة اهلل
ل خليفة هللا   كتاب  في  التي طرحت  القرآنية  المفاهيم  أبرز  المبحث  هذا  )يتناول  وباتريشيا)Martinمارتن   )Patricia)   الدالالت في سياق 

التي  التاريخية والسياسية في العصور اإلسالمية األولى ، وأبرز المفاهيم في هذا الكتاب تتمثل بمفهوم :) الخالفة ، والعصمة ، والشريعة (  
 د أبرز المعالم القرآنية في كتاب خليفة هللا. تع

 املطلب األول: مفهوم اخلالفة يف القرآن 
( عن مفهوم الخالفة في القرآن الكريم والشريعة اإلسالمية ، إذ يقوال:"  Patricia(  وباتريشيا)Martinنستهل الحديث عن طروحات مارتن ) 

 .   11مندوب هللا" لقب خليفة هللا  وهو: اصطالح يفهمه الجميع بمعنى
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( عن المستتشرق األلماني رودي باريت  Patriciaباتريشيا)و (   Martinوقد بحث المستشرقون مفهوم الخالفة في القرآن، إذ ينقل مارتن )    
(Rudi Paret)12  ييد هذا التفسير بحثه في مفهوم الخليفة في القرآن والنتائج التي توصل إلها ، جاء في هذا سياق  عبارة:" وربما يمكننا تأ

خلف،  في الوقت الحالي باإلشارة إلى استنتاج المستشرق األلماني رودي باريت بأن لفظ  الخليفة المذكور في القرآن بالمعنى المذكور آنًفا :  
َماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة{ إذ استند من لقبوا أنفسهم بخلفاء هللا عادة الى آيتين قرآنيتين، قال هللا ففي إحداهما:} َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِللْ 

أْلَْرِض{ ]ص:  [، وفي هذه اآلية إشارة إلى آدم، وجاء في اآلية الكريمة األخرى قول هللا لداود:} َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي ا30]البقرة:  
رآن يعني دائًما الخلف، وكان لقب: خليفة هللا، قد صيغ بالفعل استناًدا إلى  [ فإن ثبتت صحة ما يدعيه باريت بأن لفظ الخليفة في الق26

 .  13هاتين اآليتين، إًذا فإن اللقب كان ينبغي أن يشير إلى خلف هللا بمعنى خلف الرسول المؤيد بتأييد هللا له  كما أشار جولد تسيهر" 
الخاء والالم والفاء أصول ثالثة: أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، والثاني     إلى خلف،  الخليفة  لفظ  المعاجم العربية  وترجع 

خالف قدام، والثالث التغير، فاألول الخلف، والخلف: ما جاء بعد، ويقولون: هو خلف صدق من أبيه، وخلف سوء من أبيه، فإذا لم يذكروا  
[ ...  والخالفة، وإّنما سميت  169سوًءا قالوا للجيد: َخَلٌف وللردي َخْلٌف، قال هللا تعالى:} َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف { ]األعراف:    صدًقا وال

ِبَأْن يَ  الثاني يجيء بعد األول قائًما مقامه، وتقول: قعدت خالف فالن، أي بعده، والخوالف في قوله تعالى:} َرُضوا  ُكوُنوا َمَع  خالفة؛ ألّن 
[ هّن النساء، ألّن الرجال يغيبون في حروبهم وتجاراتهم وهن يخلفنهم في البيوت والمنازل، ولذلك يقال: الحي خلوف،  87اْلَخَواِلِف { ]التوبة:  

ف لمن  عليك  الخليفة  تعالى  هللا  كان  أي:   ، عليك  هللا  خلف  الدعاء:  في  ويقولون  مقيمات،  والنساء  غّيبا  الرجال  كان  أو إذا  أب  قدت من 
. الخليفة بمعنى السلطان األعظم فيجوز أن يكون فاعاًل؛ ألّنه خلف من قبله أي: جاء بعده ويجوز أن يكون مفعواًل؛ ألّن هللا تعالى  14حميم 

.وقال بعضهم: ال يقال خليفة  [ ..39جعله خليفة أو ألنه جاء به بعد غيره كما قال تعالى:} ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف ِفي اأْلَْرِض { ]فاطر:  
طان  هللا باإلضافة إال آلدم وداود لورود النص بذلك، وقيل: يجوز وهو القياس؛ ألّن هللا تعالى جعله خليفة كما جعله سلطاًنا، وقد سمع: سل

د مع وجود القياس؛ وألنه نكرة  هللا، وجنود هللا، وحزب هللا، وخيل هللا، واإلضافة تكون بأدنى مالبسة، وعدم السماع: ال يقتضي عدم االطرا
( على  Martin( ومارتن )Patriciaمن باتريشيا)  .ويعقب كلٌ 15تدخله الالم للتعريف فيدخله ما يعاقبها وهو اإلضافة كسائر أسماء األجناس 

الطرف عن وجود  ، بقولهما:" ولكن من الواضح أن ذلك ليس بصحيح، وبغض  16( Goldziher( وجولد تسيهر) Paretما طرحه باريت )
مفسرين اختلفوا مع باريت ، وأن مصدر اللقب اليزال مجهواًل، فإن النصوص ال تدع مجااًل للشك في أّن لقب خليفة هللا : الذي كان يطلق 

اقتباًسا م.17على رأس الدولة يعني: وكيل هللا في أرضه"  ن الخالفة  واختلف العلماء في لقب خليفة هللا المستمد من القرآن، فأجازه بعضهم 
، ومنع [165] األنعام:  ، وقوله:} َجَعَلُكْم َخالِئَف اأْلَْرِض{[30]البقرة:  العاّمة التي لآلدمّيين في قوله تعالى:} ِإنِّي جاِعٌل في اأْلَْرِض َخِليَفًة {

إّنما هو في حّق الغائب وأّما الحاضر فال  ولذلك هناك من خصص لقب  ،  18الجمهور منه؛ ألّن معنى اآلية ليس عليه، وألّن االستخالف 
وتنفيذ خليفة هللا على األنبياء المبلغين لشريعة هللا ، يقول الكفوي:" كل نبي، استخلفهم هللا في عمارة األرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم  

وسط، بغير  أمره  وتلقي  فيضه  قبول  عن  عليه  المستخلف  لقصور  بل  ينوبه،  من  إلى  تعالى  به  لحاجة  ال  فيهم،  يستنبئ   أمره  لم  ولذلك 
ِئَف ِفي  .والمتتبع لمفهوم  الخالفة في القرآن يجد أّنه يتردد في سور متنوعة منه ، على سبيل المثال يقول تعالى :} ُثمَّ َجَعْلَناُكْم َخال19ملًكا" 

َتْعَمُلوَن{]سورة يونس:   َكْيَف  ِلَنْنُظَر  َبْعِدِهْم  ِمْن  األ14اأَلْرِض  في  أبدلكم  أنه  بذلك  يعني  قيل  [  ذلك  بعدهم. ومن  فجعلكم خلفاء  رض منهم، 
أخوذ للسلطان األعظم: خليفة، ألنه خلف الذي كان قبله، فقام باألمر مقامه، فكان منه خَلًفا، يقال منه: خلف الخليفة، يخُلف ِخالفة، وهو م

( أن يفسر هذا  Goldziherاليهودي جولد تسيهر)  ، ولما أراد المستشرق 20من قولك : خلف فالن فالًنا في هذا األمر، إذا قام مقامه فيه بعده
ل  اللقب في القرآن ضوء التصور التقليدي للخالفة على: أنها خالفة للنبي محمد وليست نيابة عن هللا، فسره على أنه يشير إلى خليفة الرسو 

ة في الشريعة بأنها: حمل الناس كافة على مقتضى ولذلك تعّرف الخالف .  21المؤيد بتأييد هللا له، وقد القى هذا التفسير استحساًنا لدى البعض 
خرة فهي في  الّنظر الّشرعي في مصالحهم األخروّية والّدنيوّية الّراجعة إليها إذ أحوال الّدنيا ترجع كّلها عند الّشارع إلى اعتبارها بمصالح اآل

إنّ  لذلك  به..   الّدنيا  الّدين وسياسة  الّشرع في حراسة  الخالفة، فضاًل عن    الحقيقة خالفة عن صاحب  ينفك عن مفهوم  الديني ال  الطابع 
يقال: اإلمامة    المفاهيم المشتقة من ، ولذلك سمي: القائم بالخالفة إماًما،  وتسميته: إماًما تشبيها بإمام الّصالة في اّتباعه واالقتداء به؛ ولهذا

، وقال البغوي:  22بّي في أّمته، فيقال: خليفة بإطالق، وخليفة رسول هللا، الكبرى، وهذا الطابع الديني نجده في تسمية: الخليفة فلكونه يخلف النّ 
 ، ولقب أمير المؤمين مستمد بطابعه الدين  من لقب الخليفة في القرآن . 23ال باس أن يسمى الحاكم للمسلمين: أمير المؤمنين والخليفة 
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باتريشيا)    )Patriciaفي حين يخلط  الدMartin( ومارتن  الطابع  بين  في  (  النيابة عن هللا  ، وبين مفهوم  القرآن  في  الخالفة  لمفهوم  يني 
، وهذا النص يؤكده ما جاء عن المستشرَقين بقولهما :" 24دالالت هذا المفهوم ، للتاكيد على الخليفة في القرآن يعني :" وكيل هللا في أرضه"

شير إلى :حلول شحص محل آخر باعتباره نائًبا في حالة غياب بالكاد يحتاج هذا المعنى الى مزيد من الحجج لتأييده، فمصطلح خليفة ي
،  25اآلخر أو خليفة في حالة وفاته، وحيث إن المسلمين سلموا بأن هللا حي ال يموت ، فإن مصطلح خليفة هللا ال يمكن أن يعني: وارث هللا"

 وإن لم يكن الخليفة وارًثا هلل فهو على االحتمال الثاني : أي نائب عن هللا تعالى ووكيله .  
 املطلب الثاني : مفهوم العصمة يف القرآن 

كلٌ  باتريشيا)  يذكر  )Patriciaمن  ومارتن   )Martin  أّن قرآني" (  وقع  له  الدينية 26العصمة هي:" مصطلح  الداللة  يختزالن  التعبير  وبهذا   ،
ورد مصطلح العصمة في القرآن على معاٍن ودالالت مختلفة ، منها: االعتصام، أي: التمسك لتاريخية السياسية لهذا المصطلح القرآني .وا

ِ َجِميًعا{ ]آل عمران:   ِ َفَقْد ُهِدَي ِإَلى ِصرَ 103بالشيء قال تعالى:} َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل َّللاَّ اٍط ُمْسَتِقيٍم{ ]آل عمران:  [، وقال:} َوَمْن َيْعَتِصْم ِباَّللَّ
َفاْسَتْعَصَم{ 101 قوله:}  ومنه  الفاحشة،  ركوب  من  به  يعتصم  ما  طلب  كأنه  استمسك  واستعصم:  المعاصي،  من  بلطفه  يمتنع  من  أي:   ]

: عصم،  : القالدة والسوار، والجمع-بالكسر والضم    -[  أي: تحرى ما يعصمه ، وغيرها من اآليات...  والعصمة والعصمة  32]يوسف:  
 وجمع الجمع: أعصم وعصمة، وجمع جمع الجمع: أعصام، والمعصم: اليد، وموضع السوار... 

ورد في  ( أن هذا المفهوم :  Martin( ومارتن )Patriciaمن باتريشيا)  ، ويذكر كل  27والعصام: حبل يشد به الدلو والقربة واإلداوة والمحمل    
وحصر تفسير اآلية بالخلفاء ال .28بل هللا جميًعا والتفرقوا{، أّن الخلفاء يعتصمون بحبل هللا تعالىالقرآن الكريم في قوله تعالى:} واعتصموا بح

المحافظة على طاعته مراقًبا ألمره ، واالعتصام باَّلل هو: الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل  دقة فيه ، فاالعتصام بحبل هللا هو: 
 تردد... واالعتصام على ثالث درجات:

اليقين  األولى المعاملة على  الوعد والوعيد ، وتعظيم األمر والنهي ، وتأسيس  الشرعي استسالًما وإذعاًنا بتصديق  العامة بالخبر  : اعتصام 
 واإلنصاف وهو: االعتصام بحبل هللا. 

أي: باالنقطاع عن متاع الدنيا وهو صون اإلرادة وتقديم مرضاة الخالق على الخلق بسًطا، ورفض    والثانية: اعتصام الخاصة من العباد ،
 العالئق عزًما، وهو: التمسك بالعروة الوثقى  

 .29والثالثة: اعتصام خاصة الخاصة ، أي باالتصال هو شهود الحق تفريًدا بعد االستخذاء له تعظيًما واالشتغال به قرًبا وهو االعتصام باَّلل
استعار القرآن في اآلية  ولم يقصر المفسرون مفهوم االعتصام على خصوص الخلفاء بل الخطاب عام يشمل جميع المسلمين ، وقد       

 ،30لفظ الحبل من حيث:" إن التمسك به سبب للنجاة من الردى، كما أن التمسك بالحبل سبب للسالمة من التردي والوثوق به واالعتماد "
اعة أو  ومعنى اآلية: اجتمعوا على استعانتكم باَّلل ووثوقكم به وال تفرقوا عنه، وقيل: اجتمعوا على التمسك بعهده إلى عباده وهو اإليمان والط

به    بكتابه لقول النبي صلى هللا عليه وسلم :»القرآن حبل هللا المتين ال تنقضي عجائبه، وال يخلق عن كثرة الرد، من قال به صدق ومن عمل
، وال تفرقوا عن الحق بوقوع االختالف بينكم كما اختلفت اليهود والنصارى، أو كما كنتم 31رشد، ومن اعتصم به هدى إلى صراط مستقيم«

ا عليه  متفرقين في الجاهلية متدابرين يعادي بعضكم بعًضا ويحاربه، أو وال تحدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه االجتماع واأللفة التي أنتم
فألف  مما يأباه جامعكم والمؤلف بينكم، وهو اتباع الحق والتمسك باإلسالم، وقد كان العرب في الجاهلية بينهم العداوات والحروب المتواصلة،  

هم وأزال  هللا بين قلوبهم باإلسالم، وقذف فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا وصاروا إخواًنا متراحمين متناصحين مجتمعين على أمر واحد قد نظم بين
هللا  دين  في  األخوة  وهو  )32االختالف،  مارتن  يؤكد  حين  بداللة  Patriciaباتريشيا)و (  Martin.في  القرآن  في  العصمة  داللة  ربط  على    )

ِ َفَقْد ُهِدَي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم{ ]آل عمران:  مصطلح الخالفة ، إذ يقوال في قوله تعالى : ، أّنه:" يوحي هذا التشبيه   [ 101} َوَمْن َيْعَتِصْم ِباَّللَّ
، 33الدين" بأن الخلفاء هم الذين أعتقوا رقاب المؤمنين من الزلل  في الحياة سياسًيا ودينًيا ، أو كما يشير آخرون ، فإن الخلفاء هم أوتاد هذا  

يمان والكفر باَّلل دون التطرق إلى  وهذا المفهوم بعيد عن داللة الخطاب العام لجميع المؤمنين، فضاًل عن سياق اآليات التي تتحدث عن اإل
وُكْم َبْعَد ِإيماِنُكْم كاِفِريَن، َوَكْيَف  التعلقات الخالفة ومفاهيمها، يقول تعالى :}  يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفِريقًا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكِ  تاَب َيُردُّ

َعَلْيُكْم   ُتْتلى  َوَأْنُتْم  عمران:  َتْكُفُروَن  آل  ُمْسَتِقيٍم{]  ِصراٍط  ِإلى  ُهِدَي  َفَقْد   ِ ِباَّللَّ َيْعَتِصْم  َوَمْن  َرُسوُلُه  َوِفيُكْم   ِ َّللاَّ مفهوم 101-100آياُت  [.ينتقل 
سني  إّن اإلسالم ال  (:"Patriciaباتريشيا)و (  Martinمارتن )العصمة في القرآن إلى الواقع السياسي والفكري في عهد ما بعد القرآن ، يذكر  

 يقول بعصمة األنبياء وحدهم، وكانت اإلمامية هي الفئة التي جاءت بهذا المفهوم؛ إذ اليتجلى ذكره إطالًقا في شعر الكميت . وعندما ظهر 
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شك  في شعر شاعر آخر ، جاء استناًدا إلى النص القرآني ذاته  الذي ألمح إيه بنو أمية وشعراؤهم. ومع هذا ، اهتم أئمة الشيعة اإلمامية بال
.وهذا الخالف 34أكثر من اهتمام أتباع بني أمية بفكرة عصمة األئمة من الخطأ والذنوب ، لما وصف هللا عز وجل أهل البيت بأنهم مطهرون"

األمة   في المفاهيم القرآنية انتقل إلى واقع المسلمين في بدايات العصور اإلسالمية ، يذكر ذلك فخر الدين الرازي في كتابه العصمة، قائاًل :
الصالة والسالم،  مجمعة على أّن األنبياء معصومون عن الكفر والبدعة، إال الفضيلية من الخوارج فإنهم يجوزون الكفر على األنبياء عليهم  

وذلك ألّن عندهم يجوز صدور الذنوب عنهم، وكل ذنب فهو كفر عندهم، فبهذا الطريق جوزوا صدور الكفر عنهم، والشيعة: يجوزون عليهم  
ف والخيانة  إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية، أما ما يتعلق بجميع الشرائع واألحكام من هللا تعالى، أجمعوا على أنه ال يجوز عليهم التحري

ويذكر ابن حزم : أّن طائفة من الناس ذهبت إلى أن رسل  .35في هذا الباب ال بالعمد وال بالسهو، وإال لم يبق االعتماد على شيء من الشرائع
المرجئة يعصون هللا في جميع الكبائر والصغائر عمًدا حاشى الكذب في التبليغ فقط وهذا قول: الكرامية من    -صلى هللا عليهم وسلم -هللا  

وقول ابن الطيب الباقالني من األشعرية ومن اتبعه ، وهو قول اليهود والنصارى ، وسمعت من يحكي عن بعض الكرامية أنهم يجوزون على  
ا  الرسل عليهم السالم الكذب في التبليغ أيًضا، وقيل عن أبي جعفر السمناني قاضي الموصل أنه كان يقول: وجائز عليهم أن يكفروا، قال وإذ

وليس   قال  عز وجل  هلل  يفعله عاصًيا  قد  نسخ؛ ألنه  قد  النهي  ذلك  أن  على  دلياًل  ذلك  فليس  فعله  ثم  عن شيء  السالم  عليه  النبي  نهى 
ألصحابه أن ينكروا ذلك عليه، وجّوز أن يكون في أمة محمد عليه السالم من هو أفضل من محمد عليه الصالة والسالم مذ بعث إلى أن  

.والصواب أّن عصمة األنبياء هي:" حفظ هللا تعالى إياهم بما خصهم به من صفاء الجوهر، ثم بما أوالهم  36والضالل   مات، وهذا من الكفر
 .37من الفضائل النفسية والجسمية، ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم، ثم بإنزال السكينة عليهم، وبحفظ قلوبهم، وبالتوفيق" 

 املطلب الثالث : مفهوم الشريعة يف القرآن 
النبوي الشريف، إذ يتسائل        مارتن يتناول المؤلفان في كتاب خليفة هللا مفهوم الشريعة في القرآن الكريم من منظور ارتباطها بالحديث 
(Martin  ) و(باتريشياPatricia" : عن حقيقة التشريع بالقرآن ، بما نصه )   إْن كان التشريع الموجود في القرآن ال يعبر عن الشريعة، فما

القرآن بأنه: كتاب أخالقي بصفة أساسية، قوامه مجموعة من الثوابت الشرعية المقررة طبًقا للحواد...وبصرف    38ريعة إذن؟ يصف شاخت الش
  النظر عن أن القرآن ال يشتمل على ثوابت قط، فإّن الفقه اإلسالمي التقليدي يمكن وصفه بالُمثل بأنه: فقه أخالقي بصفة أساسية، وقوامه 

الثوابت الشرعية المقررة فقط طبًقا للحوادث، ويعتمد جل الموضوع على مفهوم المرء لمصطلح الشريعة ، فمن الجلي أن الشريعة  مجموعة من 
ًدا كما عرفها المسلمون عدت منزلة من عند هللا . ويمكن للمرء بالطبع أن يتشكك في نسبة القرآن الكريم لمحمد؛ ولكن الرأي القائل بأن محم

سن الشريعة كان معروًفا بالفعل ... فهو من جمع شمل نسل إسماعيل تحت شريعة واحدة حرمت عليهم: الميتة والزنا وشرب  النبي هو من  
" شرعيته  في  التشكيك  يمكن  له  منسوب  حديث  كل  أن  وبالمثل   ، إلى  39المسكرات  تنسب  التي  المغالطات  من  جملة  النص  هذا  يحمل   .

 ويمكن إجمالها على النقاط اآلتية: اإلسالم ونبيه عليه الصالة والسالم ،
الفقه    -1 استمداد  حقيقة  عن  مغالطة  وهذه   ، الفقه  كتب  في  المقررة  الشريعة  عن  يعبر  ال  القرآن  في  الموجود  التشريع  إّن  النص  وصف 

من آيات القرآن الكريم، إذ يعد القرآن الكريم المصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي ، يقول ابن أمير حاج   اإلسالمي مادته ومححتواه 
حفظ خمسمائة آية كما ذهب إليه الغزالي وابن العربي، قيل: وكأنهم رأوا مقاتل بن   :قيل ينبغيف  ،معرفة آيات القرآنينبغي ببمجتهد  الحنفي :  

ت األحكام بالتصنيف ذكرها خمسمائة، ودفع بأنه أراد الظاهرة ال الحصر، وقيل هذا مشكل؛ ألّن تمييز آيات األحكام سليمان أول من أفرد آيا
 من غيرها يتوقف على معرفة الجميع بالضرورة، وتقليد الغير في ذلك ممتنع؛ ألّن المجتهدين متفاوتون في استنباط األحكام من اآليات على 

غير منحصر في العدد المذكور بل هو: مختلف باختالف القرائح واألذهان وما يفتحه هللا تعالى على عباده من   أن ما يتعلق منه باألحكام
غالب    وجوه االستنباط، ولعلهم قصدوا بذلك: اآليات الدالة على األحكام بالمطابقة ال بالتضمن وااللتزام كما ذكره ابن دقيق العيد وغيره، إذ

بط منه حكم شرعي، وهي أي: جزئيات تلك المفاهيم... ونقل عن كثير من أهل العلم: أنه يلزم أن يكون حافًظا  القرآن ال يخلو من أن يستن
، وهذا النقل يبين عظيم 40للقرآن؛ ألّن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه، ونقل هذا عن الشافعي، واألول أصح، وإْن كان الحفظ أحسن 

 شرطه في تحقق االجتهاد لدى الفقيه .  مكانة القرآن الكريم في الفقه ، و 
المقررة طبًقا    -2 الشرعية  الثوابت  قوامه مجموعة من  أساسية،  أخالقي بصفة  كتاب  بأنه:  للقرآن  تعريف شاخت  اعتماد  الثانية،  المغالطة 

لكريم تقسم في الجملة على ثالثة أقسام  للحوادث، وهذا التعريف مخالف للحقيقة القرآنية الشاملة لألخالق واألحكام والعقائد ، إذ آيات القرآن ا 
، فضاًل عن ذلك أّن شاخت يصف القرآن الكريم بمجموعة من الثوابت الشرعية المقررة طبًقا للحوادث ، وهذا من  41: توحيد وأحكام ووعظ
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ن آيات القرآن ،  يقول الدكتور  % م  14االفتراء إذ اآليات التي ترتبط بالحوادث المسماة في كتابات المسلمين بأسباب النزول ، ال تتجاوز
: أّن  محمد عمارة :" إذا رجعنا إلى تراث المسلمين في أحاديث وروايات أسباب النزول ، فسنجد أّن الذين دققوا في هذه الروايات قد ثبت لديهم

ن آيات القرآن الكريم! بينما بلغ (، م%7.5( آية، أي :) 472( آية، ال يعدو :) 6236ما روي له أسباب نزول من آيات القرآن البالغ عددها :)
، وهذا النص  42( من آيات القرآن"%14( آية أي ما نسبته نحو )    888المتساهل في الجمع كالعالمة السيوطي ، إذ ذكر أسباب النزول :)  

 يبين جهل وتحامل جمهرة من المستشرقين على النص القرآني ومضامينه الشرعية والعقائدية . 
: للمرء بالطبع أن يتشكك في نسبة القرآن الكريم لمحمد ، (Martin( ومارتن )Patriciaباتريشيا)في هذا النص ، عبارة    المغالطة الثالثة  -3

  وهذه الدعوى الباطلة تمثل الرؤية العامة للمنشورات االستشراقية ، وقد أجاب علماء اإلسالم عن هذه المغالطة من وجوه عدة ، أبرزها أن
من تأليف النبي محمد صلى هللا عليه وسلم لما ذكر اآليات القرآنية التي تعاتبه على بعض القضايا ، ولما وجد فيه من  القرآن الكريم لو كان  

 االعجاز البالغي والتشريعي ، وغير ذلك من الردود على هذه الفرية .
أصله من الظن الذي ال يغني عن اليقين المغالطة الرابعة في النص: تتمثل بالتشكيك في كل حديث منسوب للنبي، والتشكيك هو في    -4

ونقحوا    ، العدول  بالرجال  وأسندوها  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمد  النبي  عن  األحاديث  آالف  العلماء  فيه  دّون  الذي  الحديث  بعلم  المتمثل 
ل الدكتور مصطفى نصر:  وصححوا ما فيه من الضعف والهون ، وغير ذلك مما لم ينقل عن نبي غير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، يقو 

دينه   عن  الصحيح  التعليم  من  ينل  لم  الذي  البسيط.  القارىء  يجذب  جذاب،  واسلوب  منظمة،  دراسات  المنهج  هذا  في  المستشرقون  سلك 
. ولذلك يرتبط مفهوم الشريعة بمصطلح السنة  43وتأريخه أال القليل، وكانت كتاباتهم مسمومة، حتى بعض المثقفين قد يقع في حبال افكارهم

اللذان يعرفان السنة في اللغة بأنها:" الطريقة والعادة المتبعة لفعل األشياء ، وقد أطلق    (Martin( ومارتن )Patriciaباتريشيا)من منطور  
الرومان مصطلح   األجداد"   mos majorumعليها  عرف  يعني  في  44الذي  الشيء وإطراده  مأخوذة من سّن وهو: جريان  باللغة  .والسنة 

وسنة رسول هللا عليه    ،السيرة  : ومما اشتق منه السنة، وهي  سهولة، واألصل قولهم سننت الماء على وجهي أسنه سًنا، إذا أرسلته إرسااًل ...
بأنها :" قول أو فعل أو تقرير النبي محمد مما    ( Martin)  ( ومارتنPatriciaباتريشيا).بينما تعرف السنة اصطالًحا عند  45السالم: سيرته 

 شهدت به األحاديث التي رواها عنه صحابته )بمن فيهم الخلفاء األولون ، وهم من يعترف بهم األغلبية السنية التي نعنى بها ( ممن يفترض
من قول أو فعل أو    -صلى هللا عليه وسلم    -ر عن النبي.وقريب من هذا التعريف ما ذكره السباعي قائاًل: " ما أث46فيهم اتباع سنة محمد" 

ّن السنة بمفهومها ( أPatriciaباتريشيا)و (  Martinمارتن ).  ويرى 47تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها" 
 االصطالحي تقوض سلطة الخالفة من ثالثة اتجاهات : 

 األول:" إن الدعاة للسنة النبوية هم العلماء وليس الخلفاء ، فليس للخلفاء قول في روايتها أو تفسيرها مالم يكونوا فقهاء. 
المبادئ المحددة. وبما أن الخليفة اليسعه أن يستن لنفسه أو لغيره، فإنه اليملك أ النبوية صورة حية لمجموعة من  ن والثاني: تمثل السنة 

 ة النبي كمبادئ عامة سوى بالطريقة التي ينبغي عليه التصرف بها مع سنة النبي .  يتعامل مع سن
 48والثالث: ليس سهاًل أن يتغير أو يتجدد تفسير سنة النبي ، وغالبية العلماء يرفضون القياس كمصدر من مصادر التشريع في وجود السنة" 

 عن واجبات الحاكم تجاه الشريع اإلسالمية ، إذ ُيلزم الفقه اإلسالمي الحاكم  وهذا فيه من الخلط والجهل بتاريخ التشريع اإلسالمي ، فضاًل 
بأشياء عدة ، منها : حفظ الدين على األصول التي أجمع عليها سلف األمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بّين له الحجة وأوضح له الصواب،  

األمة ممنوعة من الزلل، ومنها: تنفيذ األحكام بين المتشاجرين، وقطع  وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروًسا من خلل و 
إقامة الحدود؛ لتصان محارم هللا تعالى عن االنتهاك، وتحفظ  والخصام بينهم، حتى تظهر النصفة، فال يتعدى ظالم وال يضعف مظلوم...

األحو  األمور وتصفح  بنفسه مشارفة  يباشر  وأن  واستهالك،  إتالف  من  عباده  على  حقوق  يعول  الملة، وال  األمة وحراسة  بسياسة  ليهتم  ال 
ي اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن التفويض تشاغاًل بلذة أو عبادة، فقد يخون األمين ويغش الناصح، وقد قال هللا تعالى :} َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة فِ 

:)  -صلى هللا عليه وسلم  -[ ، فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة. وقد قال النبي  26ية:النَّاِس ِباْلَحقِّ َواَل َتتَِّبِع اْلَهَوى{]ص، اآل
رعيته( عن  مسئول  وكلكم  راع  والنصرة49كلكم  الطاعة،  عليهم:  له  وجب  األمة  بحقوق  اإلمام  قام  وإذا  وظف  50،  وقد   .( ( Martinمارتن 

ي قصة داود مع سليمان عليهما السالم وبين مفهوم الخالفة ، عبر مصطلح التفهيم في ( المقارنة بين الطرح القرآني فPatriciaباتريشيا)و 
له تعالى: } القرآن ، ذاكرين :" ورد إلينا أن هناك أوجًها للمقارنة بين الخلفاء وداود وسليمان ، فكما أسبغ هللا نعمة التفهيم على سليمان في قو 

،  51على أقل تقدير على بعضهم ، ممن استجابوا ، فأقاموا العدل وأضفوا عليه مهابة وجالاًل"   ففهمناها سليمان{، فإنه أسبغ على خلفائه، أو
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الثنائية يقر أّن :"  Patriciaباتريشيا)و (  Martinمارتن )  وفي سياق هذه  الكتاب  من هللا على    الخلفاء كانوا مفهمين( في موضع آخر من 
.ثم يوظفان مفهوم التفهيم في القرآن في سياق األدبيات الشيعية المتأخرة ، إذ يرد هذا المفهوم في نسبة المسلمين 52غرار الملك النبي سليمان" 

ة في صفة:  المفهم إلى أئمتهم وارتباط صفة التفهيم بأئمة المسلمين، ونص العبارة :" ويضاف إلى هذا أن األئمة يشتركون مع خلفاء بني أمي
ن ، والتي اتصف بها سليمان في القرآن ولألئمة علم يفوق علم البشر ، وفي هذا الصدد يتفوقون على أقرانهم من خلفاء بني أمية ممن يتمتعو 

اكتسا من  اقتربوا  الذين  أمية  بني  من  أفضل  الصدد  هذا  في  وهم  الخطأ،  عن  أيًضا  معصومون  واألئمة   ، الرجال  رأي  يفوق  هذا  برأي  ب 
المفهم"  لمصطلح  القرآني  األصل  نسوا  قد  اإلمامية  الشيعة  أن  ،ويبدو  رؤية  53الوصف  من  السنة  أن  االستشهادات  هذه  من  .ويتضح 

القواعد الجامدة ، ولكنها أسوة حسنة يمثلها رسول هللا  (Martin( ومارتن )Patriciaباتريشيا)    -ال أكثر-: لم تكن في صورة مجموعة من 
ال َواْلَيْوَم اآْلِخَر وَ كما ورد في  ِلَمْن َكاَن َيْرُجو َّللاََّ  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة   ِ َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاَّ َلَقْد َكاَن  -109َذَكَر َّللاََّ َكِثيًرا{] ص، اآلية:قرآن بقوله :}  

الوارد في كتاب خلفة هللا  ل110 الشريعة   (   Martin( ومارتن )Patriciaباتريشيا)[.وهذه االستشهدات بالنصوص  الترابط بين مفهوم  تبين 
النبي محمد عليه السالم بأّن :"  شأنه شأن الخلفاء مهدًيا   (  إلى Martin( وكذلك مارتن ) Patriciaباتريشيا )إذ تنظر     والسنة والتفهيم  

والهدى مصطلحات يترادف أحدها مع  وإماًما للهدى، ولكن الخلفاء من بعده صاروا منبًعا للهدى، ومن هذا المنطلق عد جرير النبوة والخالفة  
، وبهذا يظهر توظيف مفاهيم ) الخالفة والشريعة والسنة والتفيهم ( في سياق الداللة السياسية المتخيلة عن اآليات القرآن الكريم عند 54اآلخر"

اءت لتفعل دور اإلنسان في إعمار األرض  ( ، بعيًدا عن الواقع المفهومي لهذه المفاهيم القرآنية التي ج Martin( ومارتن )Patriciaباتريشيا)
    وعبادة هللا الواحد األحد.  

 اخلامتة
 الحمد هلل على التمام ، والصالة والسالم على خاتم األنبياء محمد ، وعلى اآلل واألصحاب، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.     
( ،   Martin Heideggerومارتن هيندز )  ( Patricia Croneبعد هذه الدراسة للمفاهيم القرآنية في كتاب خليفة هللا لباتريشيا كرون :)      

 توصلت إلى نتائج عدة ، أهمها : 
 . ضرورة االهتمام بالدراسات القرآنية عند المستشرقين ، من جهة دراسة :المفاهيم والمصطلحات .1
 المفاهيم القرآنية بين الرؤية اإلسالمية وبين الرؤية االستشراقية التي تنطلق من منطلقات مغايرة للثقافة اإلسالمية . . تختلف2
ا . ارتبطت مفاهيم القرآن الكريم بلغة العصر الذي أنزلت فيه ، بعيًدا عن  التطورات الداللية التي حدثت بعد الصدر األول وما ارتبط به 3

 م الذي حدثت بين المسلمين .من ظروف االنقاس
ي  ارتبطت المفاهيم القرآنية المدروسة في هذا البحث ) الخالفة ، العصمة ، الشريعة( بالمنظومة السياسية والتاريخية للمجتمع اإلسالمي ف.  4

في كتاب خليفة هللا ، وإعادة  (  Martin( ومارتن )Patriciaمن باتريشيا)  عصوره األولى ، فضاًل عن الدالالت االستشراقية التي أضافها كلٌ 
 ا للرؤية اإلسالمية.صياغتها وفقً 

االستخالف والقضاء والسلطان ، إال أنه ال يمكن إعطاء هذا المفهوم داللة وكيل هللا في   :يلبتتنوع دالالت مفهوم الخالفة في القرآن من ق. 5
 أرضه كما قيل في كتاب خليفة هللا . 

على معاٍن ودالالت مختلفة ، منها: االعتصام، أي: التمسك بالشيء ، والحفظ والصيانة ، إال أنه   الكريم القرآنورد مصطلح العصمة في . 6
 ال يمكن حصر هذا المفهوم على الخلفاء السالطين كما قيل في كتاب خليفة هللا . 

ول كتاب خليفة هللا تصويره بأّن التشريع الموجود في  كما حا  سضم القرآن الكريم في أثناء آياته حقيقة التشريع وأصله في اإلسالم ، ولي.  7
 والحمد هلل رب العالمين.  القرآن: ال يعبر عن الشريعة، فال يعدو أن يكون القرآن : كتاب أخالق بعيًدا عن الصفة التشريعة المتأصلة فيه .

 اهلوامش

 
 103البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية ، رجاء وحيد دويدري : ينظر:  1
 374هللا واإلنسان في القرآن، توشيهيكو إيزوتسو :  ينظر: 2
. 188ينظر: نظرية المفاهيم في علم المصطلحات، ج . ساجر:    3
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هـ(:  1205تاج العروس من جواهر القاموس ، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى:   4
6  /551 
 80هـ(: 926الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة،  زكريا بن محمد  زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:  5
 860هـ(:  1094في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي )المتوفى: ينظر: الكليات معجم  6
 5ينظر: حول تاريخ األنبياء عند بني إسرائيل ، م.ص. سيجال:    7
 15المستشرقون ونشر التراث ، علي بن ابراهيم النملة  :  8
باتريشيا كرون: رحيل منّقب فضولي، حسا  9  : بعنوان  بتاريخ  مقال   ، ، على  2015/ 10/ 10م عيتاني  الرياض بوست  بموقع  م،  منشور 

 https://riyadhpost.live/3850الرابط اآلتي : 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Hinds  : ، على الرابطويكيبيديا موقع  10
   11خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز: 11
ي الغابة السوداء جنوبي ألمانيا من أسرة يكثر فيها القساوسة المسيحيون، دخل جامعة توبنكن، وتتلمذ م ف1901رودي باريت: ولد عام    12

م، ثم على دكتوراه التأهيل للتدريس في  1924(  فحصل منها على الدكتوراة األولى عام  Litmann Ennoعلى يد المستشرق ِإينُّو ليتمان )  
رًسا مساعًدا في قسم الدراسات الشرقية في جامعة توبنكن، ثم انخرط في خدمة الجيش وعمل  م، وعلى اثر ذلك عين مد1926الجامعة عام  

م، وعين بعدها أستاذًا للساميات واإلسالميات في جامعة توبنكن حتى تقاعده  1946م وظل حتى  1942في جيش رومل في ليبيا، وُأِسَر عام  
م اثر مرض لمدة قصيرة. 1983ترجمة القرآن إلى اللغة األلمانية، توفي عام  م، ارتبط اسم  باريت بعمل أساسي في حياته وهو  1968عام  

 63ـ   62: من آثاره: ترجمة القرآن إلى األلمانية، محمد والقرآن. ينظر: موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي 
 13-12خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز: 13
 2/211هـ( :  395فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: أحمد بن ، معجم مقاييس اللغةينظر:  14
 178/ 1هـ(:770أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، )المتوفى: نحو ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرينظر:  15
م(، هو مستشرق مجري يهودي اتجه الى دراسة العبرانية واهتم باإلسالم والعربية، ونشر ابحاثه باأللمانية  1921  -  1850جولد تسيهر )  16

 . 199  - 197والفرنسية واالنجليزية. ينظر: موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي: 
 13-12خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز: 17
يوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون  ينظر: د  18

 239/ 1هـ(: 808)المتوفى: 
اللغوية  19 والفروق  المصطلحات  في  )المتوفى:  ،  الكليات معجم  الحنفي  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  الحسيني  بن موسى    هـ(:1094أيوب 

427 
القرآنينظر:    20 تأويل  في  البيان  )المتوفى:  ،  جامع  الطبري  جعفر  أبو  اآلملي،  غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  :    (هـ310محمد 
1/449 

 12خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز:ينظر:  21
األكبر، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون  ينظر: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن    22

 239/ 1هـ(: 808)المتوفى: 
 92/ 1هـ(:896ينظر: بدائع السلك في طبائع الملك، محمد بن علي بن محمد  األندلسي ابن األزرق )المتوفى:  23
 13-12خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز: 24
 12- 11هيندز: خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن 25
 79:  خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز 26
 73/ 4هـ(: 817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزينظر:  27
 81: خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندزينظر:  28



   

         

 هيندز وباتريشيا كرون عرض وحتليل()املفاهيم القرآنية يف كتاب خليفة اهلل ملارتن  

  

  

 
 21هـ(:481أبو إسماعيل عبد هللا بن محمد بن علي األنصاري الهروي )المتوفى: ، السائرينمنازل ينظر:  29
 2/31هـ(ـ:685ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى:  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل 30
 125/ 6( :  30007آن : رقم الحديث )في التمسك بالقر  مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب فضائل القرآن ،  31
 395/ 1هـ(ـ : 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري )المتوفى:  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلينظر:  32
 79 خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز 33
   201- 200:  خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز 34
 7هـ(: 606فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي )المتوفى: ، عصمة األنبياءينظر:  35
،  هـ( 456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:    ،  الفصل في الملل واألهواء والنحلينظر:    36

 2/ 4القاهرة :  –مكتبة الخانجي 
 4/73هـ(: 817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: ، مييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر ذوي الت 37
شاخت     38 العربية 1969ــ     Schacht joseph ) 1902جوزيف  اللغة  درس  ألمانيا،  في  ولد  الديانة،  يهودي  ألماني  مستشرق  م(: 

تاب الحيل والمخارج للخصاف، واختالف الفقهاء للطبري، وله تاريخ الفقه اإلسالمي. وتخصص بالفقه اإلسالمي، ومن إنتاجه العلمي: نشر ك
 367ــــ  366ينظر موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي: 

 101: خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز 39
   292/ 3هـ(:879ينظر: التقرير والتحبير، محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج الحنفي )المتوفى:  40
 . 111/ 1هـ(: 671ينظر: الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا الدين القرطبي )المتوفى:  41
 255ينظر: سقوط الغلو العلماني، د. محمد عمارة :  42
اقرأ    43 المسالتي ، دار  العشرين، مصطفى نصر  النصف االول من القرن  السياسي في  ليبيا  -ينظر:  االستشراق  م:  1990  -طربلس، 

230 . 
 115: خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز 44
 61/ 3هـ(:  395زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  أحمد بن فارس بن، معجم مقاييس اللغةينظر:  45
 115:  خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز 46
 47هـ(:  1384مصطفى بن حسني السباعي )المتوفى:  ، السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي 47
 115:  خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز 48
 3/120صحيح البخاري ، كتاب في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: العبد راع في مال سيده، وال يعمل إال بإذنه :  49
 28-27هـ( : 458ينظر: األحكام السلطانية للفراء، القاضي أبو يعلى الفراء )المتوفى :  50
 89ة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز:خليف 51
 111 :خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز 52
 199 :خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز 53
 83:  خليفة هللا ، باتريشيا كرون ، مارتن هيندز 54


