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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أشرف األنبياء و املرسلني حبيب إله العاملني ابي القاسم الصالة و السالم على 

 الطيبني الطاهرين هل بيتهأ حممد و على

و قضايا شوهت كان العامل أمجع يغط يف سبات عميق , و ظلمات دامسة ,     

و أثرت على تفكريه فجعلته يفهم كل شيٍء باملقلوب ,  كل ما لديه من وعي

فلم يكن احلل يف إنقاذ البشرية من هذا التيه و العمى إال إرسال األنبياء و 

 رمحة اهلل تعاىل . املرسلني ) عليهم السالم ( منذرين و مبشرين بني يدي

لكن البشرية مل تذعن و مل تؤمن و مل تسلم بذلك , بل أبت إال جتربًا و عنادًا    

, و شنت حربها ضد أنبياء اهلل تعاىل و رسله ما بني تقتيل و تشريد و تعذيب , 

و احلصيلة النهائية هي ؛ إن الذين أمنوا بالرسل و أطاعوا اهلل تعاىل هم القلة 

ِوهت بل وصل احلال بأن ُش يف مقابل الكثرة املتسلطة و العاصية .املستضعفة , 

التيار الديين ـ و باخلصوص  قّيدالشرائع اإلهلية , و ُحرفت الكتب السماوية , و 

 الشرائع و الكتب حمرفوأعداء الدين و من قبل يف اليهودية و املسيحية ـ 

 . السماوية

لق أمجعني رسول اهلل رسلني و سيد اخلوصل احلال إىل خامت األنبياء و امل حتى   

من جزيرة  انطالقهالذي بعثه اهلل تعاىل رمحة للعاملني , و الذي كان  حممد ) ص (

العرب , فصدح و نادى بدعوته , و دعا الناس إىل عبادة اهلل الواحد األحد , 

 الفرد الصمد , و حارب عبادة األصنام , و نبذ مجيع احملرمات و اآلثام .
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ن سبقه من أنبياء اهلل تعاىل ,  يكن حاله عليه الصالة و السالم بأفضل مملو    

األقوام على منابذته , حتى وصل احلال به  اجتمعتتصدى الطغاة حملاربته , و إذ 

 . (1)) ص ( أن قال : )) ما أوذي نيب مثل ما أوذيت ((

كان شعار دعوته ) عليه الصالة و السالم ( ؛ هو حترير اإلنسان , و  لقد   

السمو به إىل مراتب القرب اإلهلي , و نشر املساواة , و إقامة العدل , و جعل 

 اإلسالم دين البشرية مجعاء .

مضاجع املستكربين , و هزت  أقلقت هذه الدعوةفقض هذا القول , و    

)  إال أن يعلنوا احلرب عليه و على كل ما جاء به عروش الظاملني , فما كان منهم

كل القوى لوضع اخلطط و ترتيب املؤامرات حملاربته , و  فاجتمعت,  ص (

ال و هو ) اإلسالم ( , فكان األعداء اخلارجيني و حملاربة ما جاء به من دين أ

بالتعاون مع املدسوسني ـ الذين يشكلون اخلطر األكرب على اإلسالم ـ من 

م من اليوم األول لظهوره و خل يشكلون القوة املعدة و اجملهزة حملاربة اإلسالالدا

 خر الدهر .إىل آ

و اليوم و يف هذا الزمان ظهرت لنا مشكلة الِعداء الغربي لإلسالم , املشكلة    

وصم اإلسالم بـ)  , ألن الغرب ُيِصر على أبدًا اليت مل و لن تنتهي بسالم

له على ثقافة اقوأصف املسلمني بالقتلة و املتخلفني . معتمدًا يف اإلرهاب ( , و ي

العصور الوسطى اليت مهدت للحروب الصليبية , و على مؤلفات املستشرقني 

من أبناء جلدته , الذين كتبوا وفق عقليات مؤدجلة , و بثوا للمجتمع الغربي 

المية من دس و حتريف ُمعدة مسبقًا , يعاونهم يف ذلك ما يف املنظومة اإلس ًاأفكار

 الذين ُحِسبوا على اإلسالم ظلمًا و عدوانًا . (املدسوسون  )و وضع قام به 

                                                           
(

1
 . 537ص ,  2( كشف الغمة , األربلي , ج 
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يف هذا البحث سوف حناول توضيح قضايا مهمة , و حقائق غائبة عن اجملتمع    

, كل ذلك  بينني أسباب ذلكاإلسالمي , و عن اجملتمع الغربي على حٍد سواء , م

عي اإلنساني ليكون وعيًا حرًا و ناضجًا بعيدًا عن السمو و الرقي بالو بهدف

 .  كل املؤثرات و االيديولوجيات

ان حقيقة القول هو : انه نادرًا ما يصدق الناس احلقائق ال سيما إذا تعارضت مع 

 مصاحلهم .

وفق ذلك سنعرف الكم اهلائل و املعدل الرهيب من األكاذيب اليت ساقها 

أكرب من حول النيب حممد ) ص ( الذي اصبح  الكتاب الغربيون و األوربيون

كان اهلجوم عليه هدفًا لإلمرباطورية البيزنطية و أوربا على  إذأعدائهم , 

املؤرخني األوربيني  ِقبلالصعيد الدعائي من  كما و علىالصعيد االيديولوجي 

) املدعومني بعلماء الدين املسيحيني يف البالد اخلاضعة لسيطرة املسلمني أمثال : 

يوحنا الدمشقي , و تيودور أبو قرة , و إلياس , و عبد املسيح الكندي , و غريهم 

( , و قد تبعهم على نفس املنهج قساوسة أوربيون بدًء من القرن الثاني عشر 

 امليالدي و حتى يومنا هذا .

تاب مل لقد كانت الدعاية املغرضة قائمة على أساطري و أكاذيب جديدة لُك

حرموا من موهبة تلفيق األكاذيب . و األحداث التارخيية , كما مل ُيعدموا اجلهل بُي

كانت مثرة هذه الدعاية هي ما اصطلح على تسميته منذ ثالثة قرون يف أوربا 

 باسم ) أسطورة حممد ( .

املوضوعية كانوا أكثر ادعائهم تاب رغم مظهريتهم العلمية و ان هؤالء الُك

نت أو قومية .  ان مسؤوليتهم يف هذا الصدد تشبعًا باألحكام املسبقة دينية كا

ألثقل ألف مرة من مسؤولية أسالفهم يف القرون املاضية يف أوربا و الذين مل 
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, بينما  عما يبحثون عنه او عما تناولوه يتوفر لديهم أي مرجع أصلي و مؤكد

 . ملبتغاهم كان يف متناول أيدي هؤالء تقريبًا كل املصادر القادرة على إرشادهم

يف الواقع ان دعوى املوضوعية عندهم هي جزئية و منهجهم الذي يسمونه نقديًا 

علميًا يتكشف عن سراب خادع ال حقيقة وراءه ابدًا . و لذلك فقد حاولنا ان 

نكشف أخطائهم و ان ندحض أكاذيبهم و ان نقوم أحكامهم اليت تقوم غالبًا 

القارئ غري املسلم  على احداث مغلوطة أو ناقصة , و كل ذلك بهدف توصيل

 إىل ان يكون لديه عن اإلسالم و شخصية مؤسسه مفهوم دقيق و عادل .

حاولنا يف حبثنا املتواضع هذا رد مجلة من بعض الشبهات اليت أثريت على النيب 

األكرم ) ص ( و توضيح دوافعها و دواعيها و شرح مالبساتها كي ما ال تؤثر 

ا بفعل الدعاية الغربية املغرضة و اليت باتت على فكر القارئ املسلم أو يتأثر به

 ـ مبا لديها من مؤثرات ـ حتول الزائف إىل حقيقة .

داعني اهلل تعاىل ان يوفقنا إىل االستمرار يف التعرض لباقي الشبهات و ردها انه 

 نعم املوىل و نعم النصري . 

  و احلمد هلل رب العاملني

 املؤلف                                                                         

 النجف األشرف

 هجري 1437

 ميالدي 2016
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 مدخل ال بد منه

 أو 

 مالحظات على هامش البحث

إن هذه الدراسة ـ و غريها من الدراسات التخصصية ـ تقف يف طريقها عدة     

مشكالت ال بد من ان نورد بعضها ليتعرف عليها القارئ , و لكي يأخذها بنظر 

ذلك من اجل حلها و ليكون و االعتبار من يريد البحث يف هذا املورد و غريه . 

 من هذه املشكالت : تناوهلا منطلقًا حنو دراسات أدق و أعمق و أوسع , و

ـ إن املرتجم إىل اللغة العربية من كتابات املستشرقني هو نزر يسري مقارنة مبا مل 1

يرتجم من النتاجات االستشراقية الكثرية , و يكفي لذلك ان نستشهد مبا أورده 

الدكتور عبد اجلبار الناجي يف كتابه )التشيع و االستشراق( باعتبار ان له ترمجات 

على سبيل املثال يف موضوع التشيع ـ ما  يقول ـابات املستشرقني , إذ رائدة لكت

, ومجعت أدوات  مل يدر يف خلدي يف بداية األمر حني مشرت عن ساعدينصه : )

, بأن تكون إسهامات املستشرقني  , ومعداته ألرسم خمططًا ملفرداته الدقيقة حبثي

 (1)(... , والرتكيز نوعًا وكمًا , وعن سري أهل البيت مبثل هذه الكثافة عن التشيع

. 

ـ ما ُترجم من النصوص و الكتابات االستشراقية قد اعرتاه الكثري من احلذف 2

,و اإلنتقاء ,و التحريف حبجة )تعدد املراد( و )الذوق األدبي( من املرتمجني 

للنتاجات االستشراقية ,إذ ان أكثر املرتمجني للنصوص االستشراقية هم ليسوا 

 السالم( ان مل يكونوا اعداًء هلم مع اتباع مدرسة أهل البيت )عليهمعلى وفاق 

. 

                                                           
(

1
 . 11( التشيع و االستشراق , عبد الجبار الناجي , ص 
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ـ ضعف الرتمجة ـ و لرمبا انعدامها ـ للنتاجات االستشراقية يف املؤسسات 3

التابعة التباع مدرسة أهل البيت )عليهم السالم( مع عدم االهتمام بذلك األمر 

قيًا و معرفيًا كقدر متيقن ـ أن مطلقًا . إذ ال بد لنا , بل من الواجب علينا ـ اخال

نرتجم النتاجات االستشراقية بأنفسنا ال ان نعتمد على غرينا من ُيرتجم وفق 

 ايديولوجيا معينة بعيدة كل البعد عن الطرح املعريف احلقيقي .

يف مقابل ذلك ال بد أن نقوم حبركة ترمجة معاكسة لنقل تراثنا احلقيقي )تراث 

السالم( إىل اللغات العاملية األخرى , شعارنا يف ذلك  مدرسة أهل البيت عليهم

قول اإلمام الرضا )عليه السالم( : ))علموا الناس حماسن حديثنا , فإن الناس لو 

 مسعوا حماسن حديثنا ألتبعونا(( .

ـ الضعف الواضح يف تأسيس مراكز حبث قائمة على احرتام النتاج املعريف 4

ريف املختص . إذ ان أكثر املؤسسات يف عاملنا احلقيقي , و احرتام الباحث املع

)العربي ـ اإلسالمي( بشكل عام و يف واقعنا بشكل خاص , هي مؤسسات 

كما ان واقع النتاجات ـ عمومًا ـ تعرتيه ) االجرتارية  اعالمية أكثر منها معرفية .

 ( و ليس فيه أي مالمح ابداعية مطلقًا .

جب االعتناء بها معرفيًا , لكننا ـ مع شديد كما و ان هناك أمورًا كثرية من الوا

األسف ـ جند هلا اهمااًل غريبًا, على الرغم من وجود كم هائل من املواد املعرفية 

 األولية , إال ان الواقع مرير و يف هذا املورد بالذات .
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 الـــهجمة اليت ُشنت على اإلســــالم

 ـدوافعاألسبـاب و ال

ِمثل ما حظَي بِه الديُن اإلسالمي , و مل حيظ َ  بكثرة أعداءظ َ دين  قط مل حي       

شخص  بكثرة املعادين و احملاربني مبثل ما حظي به شخص النيب حممد ) ص ( , 

و مل حتظ َ عائلة و أهل بيت بتقتيل و تشريد و حماربة على طول الزمان مبثل ما 

ة يف كل زماٍن و ُمين به أهل بيت النيب حممد ) ص ( , و عرتته الطيبة الطاهر

 مكان .

و حنن اآلن نشهد هجمة معاصرة ضد نيب اإلسالم ) ص ( , و ضد اإلسالم     

قرونًا باإلرهاب , و صار أسم اإلسالم مملسلمني يف مجيع أصقاع العامل , إذ و ا

نيب اإلسالم هو ذلك الرجل الذي ال  ج بأنو روالقتل و السلب و النهب  , ب

تهم مبثل حاشا لرسول اهلل ) ص ( أن ُي . وغامن و النساء يهتم إال باحلروب و امل

على أن  داللة (1)ذلك و هو القائل ) ص ( : )) أدبين ربي فأحسن تأدييب ((

َما َيْنِطُق َعْن اْلَهَوى ))  أخالقه ) ص ( هي أخالق إهلية ربانية فهو ) ص ( : 

 . (2)(( ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى* 

هجمًة من طعٍن و تشويٍه لإلسالم و لكتاب اهلل  اعداء اإلسالملقد شن نعم , 

, ظهر جليًا واضحًا مبا صدر من كتب حاقدة و  و للنيب األكرم ) ص ( العزيز

كتابات مغرضة متخض عنها تيار منحرف متثل بكتاب ) اآليات الشيطانية ( 

سالم , أو لسليمان رشدي و ما شاكله من كتابات التيار املنحرف املنسلخ عن اإل

املتلبس بعقد نفسية معينة  , إضافة إىل ظهور رسومات كاريكاتريية مسيئة للنيب 

                                                           
(

1
 . 95, ص  1, و العقد الفريد , أبن عبد ربه األندلسي , ج  194, ص  16( بحار األنوار , المجلسي , ج 

(
2

 . 4و  3( سورة النجم , اآليات 
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) ص ( يف الدمنارك و غريها من الدول األوربية اليت ترفع شعار ) احلرية ( زورًا 

 . و بهتانًا

املنادية باحلرية و حقوق اإلنسان , أو  (1)حرق القرآن الكريم يف أمريكااضافة إىل 

هدف للرمي من قبل مرتزقة االحتالل األمريكي يف العراق و أفغانستان . جعله 

, بل ما  اعتباطًاو ال  و نقول إن كل هذا مل يكن مصادفًةكل ذلك جيعلنا نقف 

ضاء على اإلسالم نهائيًا . ذلك هي إال هجمة منظمة و معدة مسبقًا هدفها الق

 العاملية دوائر األستكباريةن اإلسالم بات مصدر قلق كبري للدول الكربى و الأل

, إذ ال  أحد  ميكنه أن يقف بوجه طموحاتهم االستعمارية و خمططاتهم 

, إسالم النيب حممد )  (2)األستكبارية غري اإلسالم ) اإلسالم احلقيقي و األصيل (

 ص ( و أهل بيته املعصومني ) ع ( . 

و بالعودة إىل الصراع الذي خاضه الدين اإلسالمي حني نشؤه نقول : كانت     

اهلجمة الشرسة و اليت ابتدأت من أول يوم أعلن فيه النيب حممد ) ص ( نبوته 

املباركة و دينه اإلسالمي القويم , فكان الصراع داخليًا و عن طريق املؤامرات 

تشويه و األذية و الصد و التعذيب و اخلفية و حماوالت الغدر و االغتيال , و ال

احملاصرة . و ما أن َمَن اهلل سبحانه و تعاىل على نبيه األكرم ) ص ( و على 

. حتى دخل إىل  (3)) ص ( مقرها املدينة املنورة بدولة إسالمية بقيادته املسلمني

ال و هم ) اليهود ( , فهم خببثهم و الصراع عنصر جديد حمارب لإلسالم أ

, كانوا السباقني يف حماربة  (4)و شهرتهم بقتل األنبياء و أبناء األنبياء دهائهم ,

اإلسالم و املسلمني , و ذلك من خالل عقد التحالفات مع كل أعداء اإلسالم 

, و جتييش اجليوش , فكانوا  التحشيداتحملاربة اإلسالم و إثارة النعرات , و مجع 

                                                           
(

1
 ( على يد القس المتطرف ) تيري جونس ( .

(
2

ي أمية و بني العباس , و ال إسالم السعودية و تركيا و غيرها من الدول التي وضعت لتهديم اإلسالم , و ( و ليس إسالم معاوية و بن

 ال إسالم الوهابية و غيرها من الفرق الضالة المضلة , و وليداتها من القاعدة و داعش .
(

3
 ( يثرب سابقًا .

(
4

 ( تراجع الكتب المختصة في ذلك , مع مراجعة نصوص التوراة .
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من النيب األكرم ) ص ( أن أخطر و أخبث عنصر حارب اإلسالم , حتى كان 

الفنت  بسبب اثارتهمعن مقر الدولة اإلسالمية  ابعدهمطردهم من أماكنهم و 

 و القالقل , و لعدم اعرتافهم باإلسالم كدين مساوي رغم تصريح كتبهم بذلك . 

كان لربوز ظاهرة ) النفاق ( األثر الكبري فقد بعد وفاة النيب األكرم ) ص ( أما 

الم , و املتمثلة بالِعداء الداخلي و املؤامرات الداخلية , و خيانة على مسرية اإلس

متثل كالذي مبادئ اإلسالم من ِقبل ُمدعي اإلسالم و معتنقيه خوفًا و طمعًا , 

إىل تسلط معاوية و بين أمية وصواًل  بأحداث السقيفة و قضية اغتصاب اخلالفة

إىل اجلاهلية اجلهالء مرًة  ـ و هم أعداء اإلسالم صراحة ـ على األمة لريجعوها

أخرى , و حياربوا الدين اإلسالمي صراحًة , و خيربوا منظومته املتكاملة عن 

طريق حماربة أهل بيت النيب ) ص ( و تقتيلهم و تشريدهم , و إتباع طريق 

الوضع و التحريف و اخرتاع األحاديث و القصص اليت ال أساس هلا من 

بين و شأن و رفع قدر  ص النيب ) ص (شويه اإلسالم و شخالصحة بهدف ت

و إضفاء القدسية على شخصِه .  (2)و باخلصوص معاوية بن أبي سفيان (1)أمية

فكُثر الوضع , و كُثرت األحاديث املوضوعة , و ُفِسرت آيات القرآن ِبحسب 

. فحصل ِإثر هذا الرتاكم  (3)ا يوافق االجتاه السياسي و االقتصاديمباملصلحة و 

منظومة حديثية ـ كتب أحاديث ـ أغلبها موضوع , و منظومة يف أن تكونت 

التفسري قائمة على اإلسرائيليات اليت ال أساس هلا من الصحة . و اليت أعطت 

املربر ألعداء اإلسالم أن يطعنوا به و دليلهم على ذلك ) كتب األحاديث ( و ) 

 واضحًا يف كتب التفسري ( إذ هي اليت متثل تراث اإلسالم . ما شكل خلاًل

                                                           
(

1
ميالدي ( أولهم معاوية بن أبي سفيان , و أخرهم  750ـ  661هـ ( )  132هـ ( و حتى )  40( ساللة تولت الحكم من سنة ) 

 ( حاكم , قضى عليهم بنو العباس . 14مروان الثاني المعروف بمروان الحمار , و هم بأجمعهم ) 

(
2

الدولة األموية , أمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس , هـ ( مؤسس  60ق . هـ ــ  20معاوية بن أبي سفيان األموي )  (

طاغي من الطغاة و المحاربين لإلسالم , قاتل األمام علي ) ع ( , ملعون على لسان النبي ) ص ( , و األمام علي ) ع ( , و باقي 
 اءات للمؤلف ( .األئمة ) ع ( , و العلماء و الصلحاء , يراجع كتاب ) اللعن و السب بين الحقائق و اإلدع

(
3

( هنالك أساب عديدة لتزوير الحقائق و وضع األحاديث منها : ) سياسي , و اقتصادي , و اجتماعي , و مناطقي , و طائفي , و 

 مذهبي , و قبلي ... الخ ( .
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اعتمدت على  (1)على كتب أحاديث معينة االعتمادالرتاث اإلسالمي بسبب 

مقوالت السالطني , و أحاديث الواضعني حقدًا و طمعًا , و دسائس أهل 

من إسرائيليات و خرافات و خزعبالت ال يتقبلها العقل السليم , و  (2)الكتاب

ان يبحثوا الفطرة اإلنسانية السليمة . كل هذا حفز أعداء اإلسالم ال تتقبلها 

تهافتات ميكن من خالهلا توجيه النقد  ان يفتشوا عن , و فيه نقاط ضعف عن

لإلسالم بكل رموزه و منظومته . فكان الِسباق احلثيث و احملموم ملدارس 

تشخيص  على دراسة الرتاث اإلسالمي من أجل التعرف عليه و (3)األستشراق

 مضافًا إىلمواطن القوة و الضعف فيه , و بالتالي توجيه النقد إليه علنًا , 

ان برز املفرتيات و رميُه بها , فكان  ابتداعاخرتاع النقائص و إلصاقها به , و 

,  (8), و دانيت (7), و مرجليوث (6), و جولدتسيهر (5)شربجنر, و  (4)) المنسأمثال :

يطول ذكره و ال يتسع له  , من , و غريهم ( (10), و برنارد لويس (9)و كيمون

 املثال احلي و احلقيقي على الِعداء امُلعلن و الصريح لإلسالم وا, ليكونالبحث 

 . بكل منظومته

                                                           
(

1
 ( كالصحاح الستة لدى أبناء الجماعة .

(
2

 جريج ( و غيرهم .( كـ) كعب األحبار ( و من شاكله من أبناء جلدته , و ) أبن 

(
3

( و من األنصاف أن نذكر أن هنالك جانب علمي و معرفي صرف في حركة األستشراق , لكن و ألن األغلب أهدافه واضحة لذا 

 تجد التخوف و الحذر من الكل شيء مطلوب .

(
4

زاهة في البحث و األمانة ( مستشرق بلجيكي و راهب شديد التعصب ضد اإلسالم , يفتقر إلى الن 1937ـ  1862( هنري المنس ) 

في النقل , له : ) مهد اإلسالم , مكة , مدينة الطائف , غربي الجزيرة العربية قبل الهجرة , المعابد قبل اإلسالم في غربي الجزيرة 
أبي بكر و عمر العربية , القرآن و السنة كيف ألفت حياة محمد , هل كان محمد أمينًا ؟ , فاطمة و بنات محمد , الحكومة الثالثية من 

 و أبي عبيدة ( , بالغ في مؤلفاته في مدح األمويين بدافع الحقد على اإلسالم .

(
5

( مستشرق نمساوي األصل , انكليزي الجنسية , له : ) مختارات من المؤلفين العرب , و  1893ـ  1813( الويس شبرنجر ) 

القديمة للجزيرة العربية ( , و قد أشتمل كتابه ) حياة محمد و تعاليمه ( تاريخ محمود الغزنوي , و حياة محمد و تعاليمه , و الجغرافيا 
على أحكام مسبقة و تصورات زائفة و أمور مبالغ فيها و تناقضات عجيبة , تميز بالتحامل على النبي ) ص ( و على اإلسالم , 

 ( . يحاول الحط من شأن النبي ) ص ( و يرفع قدر أبي بكر و عمر على حساب النبي ) ص 

(
6

ميالدي ( يهودي مجري , أستاذ في كلية العلوم ببودابست , له ) اليهود ( و ) العقيدة و  1921ـ  1850( اجانتس جولدتسيهر ) 

 الشريعة في اإلسالم ( , تميز بحقده على اإلسالم .
(

7
اإلسالم , له : ) محمد و نشأة اإلسالم ( مستشرق انكليزي تميز بكتاباته المغرضة ضد  1940ـ  1858( دافيد صمويل مرجليوث ) 

 , اإلسالم , تطور اإلسالم , العالقات بين العرب و اليهود .
(

8
 م ( شاعر ايطالي حاقد على اإلسالم . 1321ـ  1265( دانتي الغييري ) 

(
9

بهم ... ( اإلسالم بين العلم و المدنية  ( فهو القائل في كتابه باثولوجيا اإلسالم : ) إن الديانة المحمدية جذام نشأ بين الناس و أخذ يفتك

 . 22, محمد عبده , ص 

(
10

ـ ... ( , مستشرق يهودي بريطاني حاصل على الجنسية األمريكية , و من أكبر الحاقدين على اإلسالم  1916( برنارد لويس : ) 

 , له ) العرب في التاريخ ( و ) أصول اإلسماعيلية (.
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منتقدًا منهج هنري  (1)( كربييليفمثاًل يقول املستشرق االيطالي ) فرانشيسكو 

المنس : ) لقد وجد املوقف الكنسي يف تعاليم حممد عقيدة منافسة سرعان ما 

تطورت و منت لتصبح و كأنها مارد يهدد أوربا فلذلك وجد المنس يف الرسالة 

احملمدية أنها أسطورة , و يف اإلسالم هرطقة , اهلدف الرئيس من ورائه حماربة 

 .  (2)النصرانية (

وضعت له ف( عدوًا هلا ,  لقت الكنيسة من شخص النيب حممد ) صَخ إذًا فقد

خوف به رعيتها , و متنعهم يدة , و جعلت منه ) املارد ( الذي ُتاجلغري صفات ال

ـ و لو على سبيل معرفته ـ حتت شعار اخلوف عليهم من هذا  همن االقرتابمن 

أن  خوفًاها و كيانها , املارد , و هي باحلقيقة ال ختاف إال على مصاحلها و هيبت

و بالتالي يتثقفون بثقافة تتضارب مع مصاحل , يتعرف رعيتها على احلقيقة 

.لذا فقد تصدت و بكل قوة لذلك و  مصاحل االيديولوجيا احلاكمة و الكنيسة

من أجل مصاحلها كل الوسائل الغري مشروعة و منها سالح الكذب  استعملت

يال املو  من رجال الكنيسة باعتباره ـ مثاًل ـ ( , و ما كان من ) المنس االفرتاءو 

الكاذبة و يضع يف كتبه كالم ال أساس  اليهودي إال أن يتبنى هذه الرؤية للفكر

و من هم  املتهرئله من الصحة , و ال دليل عليه أبدًا إال يف خيال ) المنس ( 

 . على شاكلته

حتى قال عنه الكاتب املصري املعروف عبد الرمحن بدوي يف كتابه ) موسوعة 

املستشرقني : ) هنري المنس : مستشرق بلجيكي , و راهب يسوعي شديد 

تامًا إىل النزاهة يف البحث , و األمانة يف  افتقارًاالتعصب ضد اإلسالم , يفتقر 

                                                           
(

1
ميالدي ( مستشرق ايطالي , أستاذ اللغة العربية و أدبها في جامعة روما و المعهد الشرقي  1996 ـ 1904( فرانشيسكو كبرييلي ) 

 في نابولي , أهتم بدراسة الشعر العربي قبل اإلسالم , حقق العديد من المخطوطات اإلسالمية .
(

2
 . 20( محمد و الفتوحات اإلسالمية , كبرييلي , ص 
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حثني يف اإلسالم من بني نقل النصوص و فهمها . و يعد مثااًل سيئًا جدًا للبا

 . (1)املستشرقني (

يف معرض نقده  (2)كما و يقول املستشرق الفرنسي ) أميل درمنغهام (

للمستشرق ) هنري المنس ( : ) إن المنس أعلن قطيعة مع أحاديث الرسول 

برمتها بتهمة أنها أحاديث مرسومة و غري موثوقة , لكنه موقف مبالغ فيه جدًا , 

, كيف إذن ميكن تدوين التاريخ  إذا رفضنا مجيع األحاديث إذ كيف تكون احلال

إىل بروز ثغرات واسعة يف الكتابة  اإلسالمي ؟ إن تغييب احلديث سيؤدي

 . (3)التارخيية عن الرسول ... (

يدل على احلرب املوجهة لإلسالم ـ عمومًا ـ صبح مصطلح ) األستشراق ( القد 

, و أصبح األستشراق أداة االستعمار و أفضل دليل و ُمعني له يف حربِه على 

لت بعض مدارس البالد العربية و اإلسالمية حتى يومنا هذا , و لقد حتو

, و منظومات خمابراتية هدفها تدمري اإلسالم  استخباراتيةاألستشراق إىل مراكز 

و إضعاف املسلمني , و نهب الثروات و املقدرات للشعوب املستضعفة و 

تارخييًا , و السيما يف القرن  االستشراقيةالتوسع على حسابها . فـ) احلركة 

مع موجة السياسات االستعمارية األجنبية  العشرين قد شاطرت ـ شئنا أم أبينا ـ

لبالدنا , و صارت وجهًا أو واجهة , و أحيانًا مرآة نرى ـ حنن العرب و املسلمني 

ـ فيها " و بغضب عارم " تقسيم فلسطني احلبيبة و منح الصهاينة مالذًا يف 

  . (4)األرض السليبة ... (

األستشراق يعترب املمثل الثقايف األكثر صدقًا ملوقف الغرب من  ) ذلك ان

 . (5)اإلسالم ـ و ثقافات العامل أمجع ـ و حضارته ... (

                                                           
(

1
 . 503حمن بدوي , ص ( موسوعة المستشرقين , عبد الر

(
2

 ( ميالدي , مستشرق فرنسي , له كتاب ) حياة محمد ( و مؤلفات أخرى .  1971ـ  1892( أميل درمنغهام أو درمنجم ) 
(

3
 . 10, و حياة محمد , محمد حسين هيكل , ص  298المستشرقون , نجيب العقيقي , ص  (

(
4

 . 70ـ69( التشيع و األستشراق , عبد الجبار ناجي , ص 
(

5
 . 31نبوة محمد ) ص ( في الفكر األستشراقي المعاصر , لخضر شايب , ص  (



14 
 

 املستشرقون ودراسة السرية

إننا ويف تناولنا ملوضوع املستشرقني والسرية لسنا بصـدد أن نكتـب عـن      

جهود املستشرقني حول السرية لنثبت ذكائهم, وعبقريتهم مثاًل دون غريهـم, وال  

ما مـن خالهلـم,    إلثبات اتصافهم وبأمجعهم باملوضوعية, وال إلثبات أحقية قضية

 خافية علـى الباحـث, وإن   إظهار أن الكثري من القضايا غري ولكن أردنا بذلك 

ضــوح الشــمس رغــم إرادة الــبعض طمســها الكــثري مــن القضــايا واضــحة و

 وحتريفها.  وتشويهها

ال بد أن نعلم أن هناك الكثري من كتابات املستشرقني اليت أتسـمت بعـدم   

اإلنصاف, وباخلصوص يف جمال السرية, فجملة من املستشرقني كانـت كتابـاتهم   

, وأجلـى مثـال     , وسرية أهل بيتهالنيب األكرم حياة ألجل تشويه سرية 

هلؤالء يف هذا الصدد هو )هنري المنس( الذي يعترب من أكثر املستشرقني حقدًا, 

 ودسًا على الدين اإلسالمي, وعلى النيب وأهل بيته )صلوات اهلل عليهم أمجعني(

 .كما أسلفنا 

املستشرقون باخلرب  : )لقد أخذ(1)و يف هذا الصدد يقول األستاذ )جواد علي(

الضعيف, واملوضوع يف بعـض األحيـان, وحكمـوا مبوجبـه, واسـتعانوا بالشـاذ,       

 .(2)والغريب فقدموه على املعروف, واملشهور(

نعم, إنهم قد هولوا, وكذبوا, واخرتعوا األباطيل, لكنهم ويف أكثر األحيان, 

اعتمدوا يف ذلـك علـى   وعند مناقشتهم لقضيٍة ما مل ينطلقوا من فراغ, بل إنهم 

ما وجدوه يف كتب الرتاث التارخيي, واحلديثي السـين مبـا فيهـا مـن اخلـزعبالت,      

 والوضع, والدس, واحلقد, والتحريف.
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فنحن إن أردنا من اآلخر أن يتسم باملوضوعية التامة, واحليادية املطلقة عنـد  

بـه مـن    قراءة تراثنا فعلينا أول األمر أن خنلص هذا الـرتاث مـن كـل مـا علـق     

مدخوالت, وموضـوعات, وحتريفـات, وتصـريفات, فمـا ذكرتـه كتـب الصـحاح        

 , وألهل بيته الست, وكتب التاريخ من تشويٍه متعمد لشخصية النيب 

قد أسسها خمالفو النص الشرعي, والذي أسس على إثره معاوية بن أبي سفيان  

, وكـل مـن جـاء    منظومته التحريفية الكربى, واليت سار عليه سالطني بـين أميـة  

 بعدهم, وإىل الوقت احلاضر.

)كان حمور حماوالت املستشرقني يف تناول السـرية النبويـة هـو اسـقاط هـذا      

الثقل يف واقع املسلمني منضمًا إىل الثقل األول وهو القـرآن الكـريم, وبـذلك    

ينهار البناء اإلسالمي بكل ابعاده الفكرية والسياسية. ومـن أجـل ذلـك راحـوا     

مفردات التاريخ اإلسالمي الستقصاء موارد الشذوذ ومواطن التزوير يف يتتبعون 

السرية النبوية, اليت احدثها وعاظ السالطني ومرتزقة احلكام املنحـرفني, كخلفـاء   

بين امية وخلفاء بين العباس, وتسليط الضوء عليها واظهارها على انهـا السـرية   

عنـد تأسـيس حبـث     ثم يبدأ استثمار ذلـك وأهل بيته الفعلية للرسول

لتحقيق هدفني: األول: ابراز تهافت وتنـاقض يف   نقدي لشخصية الرسول 

سريته وصواًل لنفي نبوته وعامليتـه, وتقريـر انـه لـيس إال رجـل اصـالح قـومي        

استثمر النصرانية واليهودية وامثاهلا واضاف اليها من عنده لتنسجم مع جمتمعـه  

السنة النبوية باالختالق والوضع, ومـن   وظرفه الزماني واملكاني. والثاني: وصم

ثم الدعوة إىل عدم حجيتها كمصدر اساسي من مصادر التشريع يف اإلسالم, ومل 

تكن هذه املعطيات جزافًا, بل هي افراز طبيعـي للصـراع احملتـدم بـني اإلسـالم      

والصليبية, وقد كان للنتائج اليت متخضت عنها احلروب الصليبية طعم العلقـم  
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 .(1)ألوربيني ال ينسونه ابدًا(يف حلوق ا

يت تبناها املستشرقون كـان أساسـها ـ كمـا     إن جممل اآلراء غري املوضوعية ال

ما التحريفات املوجودة يف الرتاث احلديثي السين, وإما مبتنيـات تـراث   اسلفنا ـ ا 

العصــور الوســطى الصــلييب, وإمــا كتابــات املستشــرقني األوائــل ذات الطــابع 

والتبشريي, واالستعماري. مضافًا هلـا غايـات وأحقـاد ذات دوافـع     األيديولوجي, 

 مبيتة.

على حتامل أبناء قومه و ملته من املستشرقني علـى   لقد شهد إرنست رينان

النيب حممد ) ص ( إذ يقول : ) لقد كتب املسيحيون تارخيًا غريبًا عن حممد ... إنه 

ن حممدًا كان يسجد لتمثال مـن  تاريخ ميتلئ باحلقد و الكراهية له , لقد ادعوا بأ

الذهب كانت ختبئه الشياطني له , و لقد وصمه دانيت باإلحلاد يف رواية اجلحـيم ,  

و أصبح اسم حممد عنده , و عند غريه مرادفًا لكلمة كافر أو زنديق , و لقد كـان  

حممد يف نظر كتاب العصور الوسطى تارة ساحرًا و تارة أخـرى فـاجرًا شـنيعًا و    

ق اإلبل , و كردينااًل مل يفلح يف أن يصبح بابا فاخرتع دينًا جديـدًا أمسـاه   لصًا يسر

اإلسالم لينتقم به من أعدائه , و صارت سريته رمزًا لكل املوبقـات و موضـوعًا   

 . (2)لكل احلكايات الفظيعة (

يف كتابه ) األحـداث التارخييـة (    (3)يقول املؤرخ البيزنطي ) ثيوفان (كما و 

انه حيكى ان موت حممد كان بفعل عشرة من اليهود الذين تآمروا عليه بعـد مـا   

حيث كانوا يرونه يأكل حلم اإلبل ) و هو شيء حمـرم يف الديانـة   رأوا فيه املسيح 

اليهودية ( و مع ذلك فقد ظلوا حوله من أجل اإلضرار باملسـيحية . ثـم يرسـم    

حياة النيب حممد ) ص ( قائاًل : ) انه ذهب إىل فلسـطني و حتـدث    ثيوفان مالمح

                                                           

 

(
2

 م ( . 1859رينان ـ باريس ) ( دراسات في التاريخ الديني , إرنست 
(

3
 م ( . 818ـ  751( ثيوفان ) 
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 . (1)مع اليهود و النصارى و تعلم منهم ما حتتويه الكتب املقدسة (

بل ان األسطورة تأخذ منحى آخر عند الراهـب ) جيـوبرت ( رئـيس ديـر     

م ( , إذ يلقـي بأسـطورة جديـدة مفادهـا : ان بطريـرك       1124ـ   1052نوجينـت )  

ندرية حني مات أراد راهب ان خيلفه يف وظيفته لكنه طرد مـن الكنيسـة ,   االسك

فوسوس له الشيطان بأن يعلن بأنه املسيح , و لقد قـام هـذا الراهـب و امسـه )     

ماثوموس ( و هي التسمية اليت صار يكتب بها اسم حممد , بالزواج مـن أرملـة   

لقد جاء ) ماثوموس (  غنية امسها خدجية و أشاع انه نيب بني حشد من الناس , و

ببقرة و وضع بني قرنيها كتابًا صغريًا و أخفى هذه البقرة عن أتباعه , و يف أحـد  

األيام أخرج هذه البقرة أمام العامة و جعلهم يقرأون الكتاب الصغري الذي كـان  

بني قرنيها , و قد وجدوا يف الكتاب مجاًل حتلل هلم كل أنواع الفساد األخالقي , 

 أكل كل اللحوم احملرم أكلها على الناس . و تبيح هلم

 يتضح جليًا ان هذه األسطورة املضللة قد بنى واضعها قصتها على أمرين :

 أحدهما : قصة الراهب ) حبريى ( اليت وردت يف كتب السرية .

 و ثانيهما : اسم ) سورة البقرة ( السورة الثانية الواردة يف القرآن الكريم .

ن نسج خيال ُكتاب أوربا يف العصور الوسطى هـذه  من خالل هذين األمري

 األسطورة املفرطة يف احلماقة و الغباء و غريها من األساطري األخرى .

 

 

 

 

                                                           
(

1
 م ( . 1839, بون )  511( األحداث التاريخية , ثيوفان , ص 
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 املستشرقون والتشيع

لقد حظي الرتاث الشيعي باهتمـام املستشـرقني إمـا كفرقـة, أو كحـدث        

تارخيي فقد كتبت العديد من الكتابات حول موضوع الشيعة, ومـا يتعلـق بهـم,    

حتى قال عنها الدكتور عبـد اجلبـار النـاجي يف كتابـه      (1)وهي حبق دراسات كثرية

 مشرت عن ساعدي, )التشيع واالستشراق(: )مل يدر يف خلدي يف بداية األمر حني

ومجعت أدوات حبثي, ومعداته ألرسم خمططًا ملفرداته الدقيقة, بأن تكون إسهامات 

املستشرقني عن التشيع, وعن سري أهل البيت مبثل هذه الكثافة, والرتكيز نوعـًا,  

 .(2)وكمًا...(

لكن ما مييز هذا النتاج وبشكل عام إنه أتسم بعدم االنصاف, وعدم الدقـة  

وعية بالتعامـل البشـري مـع احلـوادث والنصـوص, ذلـك بسـبب        وعدم املوضـ 

اعتمــادهم علــى الــرتاث احلــديثي الســين الــذي ســيطرت عليــه األيــديولوجيا 

مبا حوته من مرويات موضوعة, وأحاديث, وقصـص حمرفـة,    (3)السلطوية احلاكمة

فكانــت هــذه الروايــات املنطلــق جلملــة مــن املستشــرقني الــذين فرحــوا بهــا, 

ًا هلم للطعن, والتشويه حجتهم يف ذلك أنها من داخـل املنظومـة   وأصبحت حمرك

 اإلسالمية, فتمسكوا بها, بل وزادوا عليها حبسب ما خيدم مصاحلهم وأهوائهم.

نعم, إنهم وبدراستهم ملذهب التشيع كان هدفهم إبراز اهلوة العميقـة بـني   

الفرق اإلسالمية, وزيادة الشـرخ املوجـود باألسـاس؛ ألن ذلـك خيـدم سياسـتهم       

االستعمارية. لكن بعضهم درس مذهب التشيع بعد أن تيقن بـأن هـذه الفرقـة    

صـل إىل نتيجـة   اإلسالمية قد مت إقصاءها عن عمد, )إن هذا النفـر مـنهم قـد و   

مفادها ضرورة إقصاء املؤلفات السنية لكـل مـن يريـد التـدوين التـارخيي عـن       
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 .(1)العقيدة الشيعية...(

وعلى كل حال فإن املؤلفـات االستشـراقية مل تنصـف الشـيعة, ومل تكتـب      

 عنهم مبنهج علمي خاٍل من األهواء, أو امليول, أو املؤثرات.

وحنن نقـول وبكـل ثقـة: إّنـه ال يوجـد أي مَؤلتـف استشـراقي خيلـوا مـن          

 .املالحظات, واملغالطات عن مذهب التشيع, وعن سرية أهل البيت 

( 2)يف الوقت الذي يرفض أغلب املسـلمني )سـنة وشـيعة( منـاهج أغلـب     

مي )عقيدة وشريعة(, الطاعنة يف الدين اإلسال املستشرقني, وباخلصوص ـ طبعًا ـ  

هـا  كـثريًا مـن االنتقـادات الـيت وجه     رفض الشيعة ـ على وجه اخلصـوص ـ    وي

من اعتمادهم  . أن أغلب هذه االنتقادات جاءتاملستشرقون إىل املذهب الشيعي 

 يف فهم وقراءة الفكر الشيعي. على املصادر السنية فقط

قـد نـص علـى أن      فمثاًل: يف قضية الغدير, حيث أن الرسول األكـرم 

يوم غدير خـم. رغـم    سلمني من بعده هو علي بن أبي طالب خليفته يف امل

م( يسـتبعد  1905يف كتاب )حممد وظهـور اإلسـالم.    (3)ذلك جند أّن )مارجليوث(

م( 1939يف كتاب )تـاريخ املسـلمني.    (4)مثل هذه التوصية. كما وجند )بروكلمان(

الذي أورد روايـة غـدير خـم     (5)جيري على نفس املنوال. وكذلك )جولدتسيهر(

 بصيغة التشكيك.

 (7)بدايـة معرفـة أوربـا    ـ تقريبًا ـ   (6)ميكن اعتبار القرن الثاني عشر امليالدي
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باملذهب الشيعي كعقيدة وتنظيم سياسي وذلك بالتزامن مع احلمالت الصليبية 

إال أن األخبار عن الشيعة صيغت بكثري مـن اخللـط,   (, 1)زمن )الدولة الفاطمية(

التعميم, وعدم الفهم العام, مع وجـود التـأثري األيـديولوجي السياسـي علـى      و

 طبيعة تلك الكتابات.

والـذي يعتـرب أهـم مـؤرخي احلمـالت       (2)فمثاًل جند أن )ولـيم الصـوري(  

م( قد نسب إىل الشيعة االعتقـاد بـأّن عليـًا هـو نـيب      12الصليبية يف القرن الـ) 

 .(3)ائيل أخطأ وأوصل الرسالة إىل حممداإلسالم احلقيقي, لوال أّن املالك جرب

الذي تسـنم منصـب مطـران     (4)وسار على هذا النهج )يعقوب دي فيرتي(

م( والذي روج فيما كتبـه مـن كتابـات إىل: أّن عليـًا     1228 -1216عكا فيما بني )

 .(5)كان نبيًا مرموقًا تكلم إليه اهلل كتقدير متييزي عن النيب حممد

بـأّن الشـيعة    (6)املنصِّر الشهري )ريكولدو دميونتو كروس(وكذلك ما روجه 

يعتقدون بأّن حممدًا اغتصب حقـوق علـّي. واعتـرب )ريكولـدو( أن أتبـاع علـي       

. وكـذلك  (7)حيتفظون بقدر من اللطف وأّنهم أقل شيطنة مـن األغلبيـة السـنية   

ى هذه أمثال دعوات )ريكولدو( املعادية الكثري, فقد تزامنت مع دعوات كثرية عل
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الشاكلة املعادية لإلسالم, نذكر مـن ذلـك علـى سـبيل املثـال دعـوات )راميـون        

 .(2)و)بطرس بسكوال( (1)لول(

كما وجند مجلـة مـن املستشـرقني والكتـاب الغـربيني يعتـربون أن األفكـار        

انتحـااًل لففكـار   (3)الشيعية وباخلصوص بعـض الفـرق احملسـوبة علـى الشـيعة     

 ية القدمية.الوثنية اإلغريقية والفارس

الذي خدم كدبلوماسـي   (4)الدبلوماسي الفرنسي )جوزيف آرثر غوبينو( إن

يس فقط معلومات جديدة للغرب ل م( قدم1858(و)1855نسي يف طهران بني )فر

كما صّوره هو, بل عـن االجتـاهني الرئيسـيني بـني      عن االنشقاق السين الشيعي

علماء فارس: )اإلخباريني( و)األصوليني( أي منظوميت )النقـل والعقـل(, وهـي    

 فروقات أرجعها ألسباب اجتماعية قبل أن تكون دينية حبسب مدعاه.

م( عن التعصـب املفـرط   1868يف عام ) (5)كما وقد كتب )الفرد فون كرمير(

 م لغريهم من أتباع الطائفة احملمدية.للشيعة وعدم حتمله

وكتب )كرا دي فو( بعد ثالثني سنة من تـاريخ كتابـة )كرميـر( أّن الشـيعة     

لديهم تفكري ليربالي حر, ويكافحون يف مواجهة العقلية السنية املتحجرة ضـيقة  

األفق. وأن العزلة اليت يعيشها الشيعة تنبع من خـوفهم مـن االحتكـاك بـاآلخر     
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 .نتيجة جناسته

كما وجند اإلدارة الربيطانية ويف سبيل تدعيم مكانتها االستعمارية يف اهلنـد,  

م( وجـاء هـذا الكتـاب عـن     1805 -قامت يف )كلكتا( بنشر كتاب )شريعة حممد

مصادر شهرية للشيعة االثين عشرية, وأهم ما اعتمـد عليـه هـذا العمـل كتـاب      

إرشاد األذهان إىل أحكام )حترير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية( وكتاب )

, وقد قام باختيار النصوص الضابط اإلنكليـزي )جـون   (1)اإلميان( للعالمة احللي

بيلي( األستاذ يف الشـريعة اإلسـالمية واللغـة العربيـة والفارسـية, وقـد سـعى        

 ة. )بيلي( إىل نشر عدد واسع من األسس الشرعية للشيعة اإلمامي

الشريعة لدى املذهب احلنفي واالثـين  فيما بعد نشرت دراسات مقارنة بني 

عشري. ومل يكن األخري سوى خمتارات من كتاب )حترير األحكام( املتعلقة بـأمور  

الزواج والطالق والرق واهلبات والعطايا والوقف واملواريث. كما ومتـت ترمجـة   

كتاب )حياة القلوب( من الفارسية إىل اإلنكليزية, وهو كتاب يتناول سرية الـنيب  

 .(2)كتبه العالمة الشيخ اجمللسي م األكر
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 رد الشبهات

 على  كتاب ) على نهج حممد ( مؤاخذات

 كارل إيرنستللكاتب األمريكي 

,  املقروء الكتاب حيدد مجلة من النقاط حولالقارئ  فإنعند مطالعة أي كتاب   

عن الكاتب , و ـ معينة ـ سواء كانت إجيابية أم سلبية , و جنده قد رسم صورة 

أحداث الكتاب مبا يشبه التعايش احلي , لذا فإن أي كتاب يأخذ مأخذه من عن 

 أجيابًا . كان أمسلبًا  قارئه

: إعادة التفكري يف اإلسالم يف العامل  و بالرجوع إىل كتاب ) على نهج حممد

ت فإننا حندد مجلة من املالحظا (1)( للكاتب األمريكي ) كارل إيرنست ( املعاصر

و املؤاخذات حول هذا الكتاب , و حول الكاتب , و أسلوب الكتابة , و املصادر 

اليت أعتمد عليها , و ظروف الكتابة , و املؤثرات اليت كان هلا األثر على سري 

 . دواعيهالبحث , و أسباب التأليف و 

 

                                                           
ارنست هو متخصص في الدراسات اإلسالمية, مع التركيز على غرب وجنوب آسيا. أبحاثه المنشورة, إيرنست أو كارل دبليو ( 1)

استنادا إلى دراسة اللغة العربية, والفارسية, واألردية, وقد خصص أساسا لدراسة ثالثة مجاالت: القضايا العامة والهامة للدراسات 
ثقافة اإلسالمية الهندية. وقد حصل على زماالت بحثية من برنامج فولبرايت, اإلسالمية, الصوفية قبل العصر الحديث والمعاصر, وال

المؤسسة الوطنية للعلوم اإلنسانية, ومؤسسة جون سايمون جوجنهايم, وقال انه تم انتخب زميال لألكاديمية األمريكية للفنون والعلوم. 
(, دراسات المترجمين 2013ماكميالن, -ي أمريكا )بالجريفوتشمل مشاريعه البحثية الحالية وحجم تحريرها على كراهية اإلسالم ف

المسلمين من الديانات الهندية, وترجمة الشعر العربي من الحالج. كتابه األخير هو كيفية قراءة القرآن: دليل جديد, مع تحديد ترجمات 
(UNC  ,تشمل مؤلفاته األخرى, التي حصلت على العديد من الجوائز الدولية, ا2011برس .) لدراسات اإلسالمية إعادة النظر: من

(؛ وعقب محمد: إعادة النظر في اإلسالم في العالم المعاصر 2010االستشراق إلى الكونية )تحرره التعاون مع ريتشارد مارتن, 
وفية (؛ تعاليم الص2002(؛ الصوفية شهداء الحب: شيشتي الصوفية في جنوب آسيا وما بعدها )باالشتراك مع بروس لورنس, 2003)
(؛ توجه إلى 1997) Ruzbihan Baqli(؛ ترجمة وإزاحة الستار عن األسرار: يوميات الماجستير الصوفية التي كتبها 1999)

(؛ حديقة الخالدة: 1996: تجربة صوفية والبالغة من القداسة باللغة الفارسية الصوفية )Ruzbihan Baqli(؛ 1997الصوفية )
(.درس الدين المقارن 1985(؛ وكلمات النشوة في الصوفية )1993كز الصوفية جنوب آسيا )التصوف, والتاريخ, والسياسة في مر

, 1979-1978(. ما قام به جوالت البحوث الموسعة في الهند )1981( وجامعة هارفارد )دكتوراه 1973في جامعة ستانفورد )اتال 
منتظمة إلى الخليج وتركيا وإيران, وجنوب شرق  (, ويقوم بزيارات1991(, وتركيا )2005, 2000, 1986(, وباكستان )1981

(, وقد تم تعيينه محاضر زائر في باريس 1992-1981آسيا للمحاضرات و المؤتمرات. وقد قام بالتدريس في كلية بومونا )
(EHESS ,1991 ,2003( وجامعة إشبيلية ,)على هيئة التدريس في قسم الدراسات 2010, 2005(, وجامعة مااليا )2001 .)

-2000( وزاكاري سميث أستاذ )2000-1995, كان رئيس القسم )1992الدينية في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل منذ عام 
( والمدير -2005(, وكذلك عضو مجلس إدارة جمعية دراسات الشرق األوسط. وهو اآلن ليم ر كينان, االبن, أستاذ متميز )2005

ق األوسط ومسلم الحضارات. وقال انه وبروس لورنس هي محرري الحضارة اإلسالمية المشارك لمركز كارولينا لدراسة الشر
 .  www.unc.eduينظر موقع :  وسلسلة شبكات مسلم في جامعة نورث كارولينا الصحافة.

http://www.unc.edu/
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 وفق كل ذلك و غريه ميكننا القول : و 

لكاتب ل( ,  Following Muhammadعنوان الكتاب األصلي هو ) إن 

هو ) محزة  مرتجم الكتاب,  ( Carl Ernst ) األمريكي ) كارل إيرنست (

, و الناشر هي ) الدار  , مراجعة و حترير : مركز التعريب و الربجمة احلاليقة (

ميالدي ,  2008ـ لبنان ( , الطبعة األوىل , العربية للعلوم ناشرون ( يف ) بريوت 

 . هجري 1429

م ( , إذ طبع  2001سبتمرب  11الكاتب قد كتب كتابه ـ تقريبًا ـ بعد أحداث ) 

 م ( . 2003هذا الكتاب يف امريكا عام ) 

إن اساس هذا الكتاب ـ كما يذكر الكاتب ـ جعل التصوف منهجًا و مدخاًل 

 لفهم اإلسالم !؟

حداث , الكتاب حيتوي على العديد من التربيرات الغري معقولة حول بعض اال

و حول بعض األسس اإلسالمية أو املتلبسة باللباس اإلسالمي . مضافًا إىل 

اعتماد الكاتب على مصادر استشراقية , و معلومات مستقاة من مواقع 

الكرتونية تنحو ذلك املنحى , إذ جند ان معلوماته منتقاة حبسب سري تفكريه ال 

 حبسب سري املعلومة العلمية .
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 على الكتاب العامة النقديةاملالحظات 

 من حيث التأليف و الرتمجة

عنوان الكتاب بالعربية هو ) على نهج حممد ( , و هذا خطأ وقع فيه املرتجم  ـ1

, فهو خبالف األصل اإلنكليزي , ألننا لو رجعنا للكلمة اإلنكليزية ) فلونك ( ) 

Following Muhammad  )  و معناها الدقيق إتباع حممد , و املراد منه هو

) تتبع حممد من خالل أعادة التفكري يف اإلسالم يف العامل املعاصر أو العصر 

 . أو ) َعِقَب حممد ( احلاضر (

 االقتداءو بذلك يظهر الفرق الشاسع ما بني ) على نهج حممد ( و املراد منها 

االعرتاف بأن نهجه ) ص ( هو النهج بنهج النيب األكرم ) ص ( , و بالتالي 

الصاحل و املالئم لكل زماٍن و مكان . و بني ) تتبع حممد ( و املراد منها التحري 

و التقصي ملعرفة مواطن القوة و الضعف يف الديانة اإلسالمية , مع عدم إضفاء 

, بل اعتباره شخص عادي  (1)أي هالة قدسية على شخص النيب األكرم ) ص (

قام بتجربة معينة حقق من خالهلا جناحًا معينًا تقبله البعض و رفضه البعض 

ـ اآلخر , و هذه التجربة و إن حققت بعض اإلجيابيات بنظر البعض إال أنها 

متلك الكثري من السلبيات , و يظهر هذا واضحًا و جليًا من خالل بنظرهم ـ 

به بعض ب كارل إيرنست ـ و ما صرح مباحث هذا الكتاب ـ أي كتا

 و ُكتاب الغرب ضد اإلسالم , و الذي أشرنا لبعٍض منه من باب املستشرقني

 .  3, و ملن أراد املزيد مطالعة الكتب املختصة بذلك (2)املثال

من ترمجة العنوان بهذا الشيء امللفت  لو رجعنا للسبب الرئيس و األساس و

 رئيسيني أال و هما :ج عن سببني للنظر جنده ال خير

                                                           
(

1
 ( و في الواقع ال يمكن لشخٍص ما أن يقدس ما ال يعتقد به .

(
2

 الهجمة التي شنت على اإلسالم , األسباب و الدوافع ( . ( في مبحث )

(
3

 ( و هي الكتب التي تناولت األستشراق بالنقد و التحليل , و الكتب التي تصدت لكتابات الغربيين ضد اإلسالم .
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إلفهام القراء و العرب و املسلمني بشكل خاص بأن ُكتاب الغرب أصحاب  أ ـ

عقول متفتحة , و أراء عقالنية , و كتابات حمايدة . و هذه اهلالة وضعها املتأثرون 

بالثقافة الغربية , و أصحاب الشعور بالدونية من أنبهر بتلك الثقافة و أنكر 

 حضارة و تطور الغرب . ذاته و تراثه أمام

إنها كتابات مدسوسة و مدفوع هلا , هدفها التأثري على العقلية املسلمة , و  ب ـ

لنشر الكتابات الغربية , على حساب الرتاث العربي اإلسالمي , لتحقيق 

اإلنتشار الواسع للرتاث الغربي على حساب الرتاث اإلسالمي , و للوقوف 

 كيان الغرب و مصاحله يف الداخل و اخلارج .  بوجه املد اإلسالمي الذي يهدد

 1898الرئيس األمريكي ) تيودور روزفلت ( يف بيان له عام )  قد صرح بذلكل

 . (1)ميالدي ( بقوله : ) قدرنا أمركة العامل (

املراد األساسي للمؤلف و هو غري مسلم الكتابة عن اإلسالم و املسلمني , و  ـ2

أن ُيفهم الغرب ـ كما هو يدعي ـ بأن املسلمني بشر كباقي البشر فهو يقول 

البد من أن نعلم بأن املسلمني هم ) كائنات بشرية ( من خالل ) إقناع 

, فهو يتفضل علينا بأن مينحنا شرف  (2)األمريكيني بأن املسلمني عبارة عن بشر (

 . (3)االنتساب للبشر , و أن نعامل ككائنات بشرية

يف الواقع ليس باجلديد علينا هذه النظرة االستعالئية من قبل الغرب ـ و 

باخلصوص النظرة األمريكية ـ لفمم و الشعوب األخرى و باخلصوص العرب . 

 توصيفه للعرب و بيان حقيقتهم مبا فيقول ) أمييب يرتل ( يف جملة ) هاربر ( يف

: ) إن العرب أساسًا قتلة , و العنف و اخلديعة حمموالن يف املوروثات  ه هويدعي

  . (4)العربية (

                                                           
(

1
 . 91( األستشراق و الوعي السالب , خيري منصور , ص 

(
2

 . 15( على نهج محمد , كارل إيرنست , ص 
(

3
اتب في هذا النص ينقل حقيقة و واقع الرؤية الغربية تجاه العالم اإلسالمي , مما يستدعي إعادة النظر في قضية التعامل مع ( فالك

 الغرب وفق ذلك . 

(
4

 . 98( األستشراق و الوعي السالب , ص 
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بعيدون كل البعد عن الطبيعة البشرية , و اليت  يريد القول بأن املسلمني فهو

يتمتع بها الغربيون دون غريهم من الشعوب املتخلفة . بل إن ثروات تلك 

 الشعوب ليست ملكًا هلم , بل هي ملك للشعوب الغربية , و هذا ما صرح به

علنًا إذ يقول : ) حنن  (1)وزير اخلارجية األمريكي السابق ) هنري كيسنجر (

 . (2)" مليون عربي اجلامثني على آبار النفط ( 130بـ" معنيون 

فالنظرة الغربية االستعالئية و باخلصوص األمريكية منها جتاه الشعوب , هي 

نظرة تكربية و حاقدة و حاسدة لتلك الشعوب , املراد منها إظهار تفوق العرق 

قي الغربي على غريه من العروق األخرى و إظهار التفوق األمريكي على با

شعوب العامل , و هذا باحلقيقة ما صرح به الداعية األمريكي و املبشر 

الربوتستانيت ) هنري لودج ( إذ يقول : ) لقد جعلنا اهلل جديرين باحلكم لكي 

نتمكن من أدارة الشعوب الرببرية و اهلرمة , و قد اختار اهلل الشعب األمريكي 

 . (3)كشعب خمتار لكي يقود العامل إىل جتديد ذاته (

و مل يقتصر األمر على نفي بشرية اإلنسان املسلم فحسب , بل وصل احلال 

بكتاب الغرب و مفكريهم و منظريهم إىل نفي كل شيء عنهم , من فكر , و 

حضارة , و تاريخ , و حتى اخليال الذي يعترب املائز للكائن البشري عن غريه من 

 .الكائنات 

يقول : ) إن البون بيننا ـ أي  (4)ت دوزي (املستشرق اهلولندي ) رينهار فنجد ان

األوربيون ـ , و بينهم ـ أي العرب ـ شاسع , فنحن أغنياء اخليال بدرجة تسمح 

لنا بتذوق الراحة العقلية , و ندين بتقدمنا هلذا اخليال الذي يرجع إليه فضل 

                                                           
(

1
ـ .... م ( , صهيوني من مواليد ألمانيا , أصبح مستشار األمن القومي األمريكي من عام )  1923هنري ألفرد كيسنجر : )  (

( , منح جائزة نوبل للسالم  1977( حتى عام )  1975( , و تولى حقيبة الخارجية األمريكية من عام )  1975( حتى عام )  1969
 أرتكبها في فيتنام .( رغم المجازر التي  1973عام ) 

(
2

 . 108( عصر المفوض السامي , نصر شمالي , ص 

(
3

 . 96( األستشراق و الوعي السالب , خيري منصور , ص 

(
4

 ( مستشرق هولندي . 1883ـ  1820( رينهارت دوزي : ) 
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تفوقنا , و حيثما أعوز اخليال استحال النجاح ... أنهم ـ أي العرب ـ أقل أهل 

 . (1)ديانتهم و أدبهم ( اختباراألرض خيااًل , و ليس علينا للتحقق من ذلك إال 

و على ماذا أعتمد يف كالمه و  ال أدري من أين جاء بهذا الكالم ـ هو و غريه ـف

 طرحه , و أي دليل لديه على ذلك . 

, بنفي كل  ( اإلنسان املسلم ) عدم بشريةاملراد احلقيقي من ذلك هو إثبات  نإ

ميزات البشر عنه , و جتريده منها بكل صالفة . فهذا الكاتب و املفكر الفرنسي 

 1891ـ مارس ـ  29و يف حماضرة له يف السوربون بتاريخ )  (2)) أرنست رينان (

مبا هلا من نشأة خاصة تناهض العلم , و ميالدي ( يقول : ) إن الديانة اإلسالمية 

 . (3)إن العرب بطبيعتهم ال يصلحون لعلوم ما وراء الطبيعة (

و يقول أيضًا : ) كل إنسان له عالقة و لو بسيطة مبعارف زماننا يرى بوضوح 

 . (4)ختلف البلدان اإلسالمية ... (

عن التاريخ و املؤرخني العرب : )  (5)و يقول املستشرق اهلولندي ) دي بور (كما 

ميتاز مؤرخو العرب األقدمون كما ميتاز شعراؤهم بالقدرة على إدراك اجلزئيات , 

 . (6)و لكنهم مل يقدروا على ربط احلوادث برباط جامع هلا (

و يذكر الكاتب العربي ) سامل يفوت ( يف كتابه ) حفريات األستشراق ( بعض 

جتاه اإلسالم و اليت بنتها الكنيسة , و أفكار العصور  اآلراء املغرضة و احلاقدة

الوسطى احلاقدة , و عقلية احلروب الصليبية , فيقول : ) إن أحد القادة 

الشيوعيني و املفكرين الكبار يف إسبانيا املعاصرة , و هو ) كلوديو سانشيز 

                                                           
(

1
 . 18( تاريخ مسلمي إسبانيا , رينهارت دوزي , ص 

(
2

 سي , تميز باإللحاد و العنصرية , له ) حياة يسوع ( و ) أبن رشد و الرشديين ( .ميالدي ( فرن 1892ـ  1823( أرنست رينان ) 
(

3
 و ما بعدها . 40( جمال الدين األفغاني , محمود أبو رية , ص 

(
4

 . 91( نبوة محمد في الفكر األستشراقي المعاصر , لخضر شايب , ص 
(

5
لفلسفة بجامعة أمستردام , له ) الغزالي و أبن رشد ( و ) تاريخ ميالدي ( مستشرق هولندي , أستاذ ا 1942ـ  1866( دي بور ) 

 الفلسفة اإلسالمية ( .
(

6
 و ما بعدها . 49( تاريخ الفلسفة اإلسالمية , دي بور , ص 
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( الذي شغل منصب رئيس   Claudio Sonchez Albornoz)  (1)الربنز (

اجلمهوريني يف املنفى إبان احلرب األهلية اإلسبانية , يدافع يف مؤلفاته  حكومة

عن أن سبب تأخر إسبانيا عن باقي البلدان األوربية , هو دخول العرب و 

املسلمني إليها , و الذين أتوا حبضارة و مفاهيم متحجرة تعوق التقدم , ما عطل 

 . (2)إسبانيا عن اللحاق بركب التارخيانية (

قول ) ريتشارد سوذرن ( : ) إن هناك أفكارًا ثابتة عن اإلسالم و النيب , و ي

تدخل يف التفاصيل , و تتجاوز احلقب الوسيطة إىل األستشراق . من هذه 

األفكار االقتناع بافتقار اإلسالم إىل األخالقية و بإباء اإلسالم للنقاش الفكري , 

فتجد شواهد يف سلوك النيب  قيةالالأخالو بتبلد املسلمني العقلي . أما دعوى 

الشخصي , و يف عدم إقبال املسلمني على املسيحية رغم الوضوح الظاهر 

حلقيقتها . بينما يبقى أصل فكرة " ال عقالنية " املسلمني و حتريم نبيهم 

للحوار و اجلدل غامضًا . يف حني يتأسس االعتقاد بتبلد املسلمني على الذهاب 

قيدة و اإلميان , و بالتالي فإنهم ال يقبلون على استخدام إىل أنهم جربيون يف الع

 . (3)عقوهلم حتى ال يفقدوا إميانهم (

بأن من أهدافه ) الكشف عن الوجه  ـ أي كارل إيرنست ـ يقول املؤلف ـ3

, و ال أدري هل قصر الدين أم عز الناصر و املعني ليأتي  (4)اإلنساني لإلسالم (

شخص بعيد عن اإلسالم ـ إذا مل يكن عدوًا له ـ ليبني إنسانية اإلسالم . أليس 

اإلسالم هو دين اهلل تعاىل , أوليس اهلل تعاىل هو خالق البشرية و رازقها و املعتين 

و إنه خليفة اهلل يف األرض و بها , أمل يؤكد يف مجيع األديان على أهمية اإلنسان 

 أن مجيع املخلوقات خلقت له و من أجله و خلدمته .

                                                           
(

1
 ـ  .... م ( . 1893( كلوديو سانشيز البرنز ) 

(
2

 . 9( حفريات األستشراق , سالم يفوت , ص 
(

3
 . 13العصور الوسطى , ريتشارد سوذرن , ص ( صورة اإلسالم في أوربا في 

(
4

 . 18على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (
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لنذهب للقرآن الكريم , كتاب اهلل العزيز , و املصدر التشريعي الرئيسي 

لإلسالم , لنستعرض آياته حبق اإلنسان و كرامته و عزته , أليس يف القرآن 

) سورة اإلنسان ( . أمل يؤكد القرآن الكريم على عزة و كرامة  باسمسورة كاملة 

اإلنسان , أمل يشر القرآن إىل أهمية حقوق اإلنسان , أمل يذكر القرآن الكريم أن 

قتل نفٍس ما فضاًل عن كونها بشرية هو قتل للبشرية مجعاء . كما و إن 

( مرة يف  59رد ) املستعرض آليات القرآن الكريم جيد أن لفظ ) اإلنسان ( قد و

 ( آية من آيات القرآن الكريم . 57) 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني َآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ))منها قوله تعاىل : 

 . (1)((َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًلا 

التكرب و االستعالء الغربي يأبى التنازل و التفكري بعقالنية و إنسانية جتاه لكن 

اإلسالم , فيبقى متكربًا يف كل شيء حتى يف أفكاره , فضاًل عن تارخيه املرير 

املليء بالصراعات و حروب القتل و سفك الدماء .  يقول املستشرق اإلنكليزي 

جو مثقل بالدعاية , فمن واجب كل  : ) ... حنن اليوم أمام (2)) هاملتون جب (

باحث إذن أن حيدد بدقة لسامعيه و لنفسه املبادئ اليت يركز عليها وجهة نظره ... 

)(3) . 

ال يعطي الباحث للجماهري من السامعني و املتلقني أفكارًا إن من الواجب ان 

ت مؤدجلًة هدفها واضح و غاياتها معروفة , و ال حياول الباحث أن يبث الدعايا

املغرضة اليت ال واقع هلا وسط مجهور املتلقني خدمًة ألهداف السياسة و الدوائر 

احلاكمة , و ال يكتب الباحث أفكاره و أحكامه املسبقة و اليت تعكس عقليته و 

                                                           
(

1
 . 70( سورة اإلسراء , اآلية 

(
2

 ميالدي ( مستشرق إنكليزي متأمرك , له ) االتجاهات الحديثة في اإلسالم ( . 1971ـ  1895( هاملتون جب ) 

(
3

 . 22ص  االتجاهات الحديثة في اإلسالم , هاملتون جب , (
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و عرقه و ما يؤمن به من أفكار و معتقدات هدفه يف ذلك  أيدولوجيتهدينه و 

 إثبات صحتها بفكر دوغمائي إقصائي حبت . 

بل على الباحث احلقيقي أن يبحث عن احلقيقة و يفتش عنها و يصرح بها رغم 

كل شيء , و ضد كل معارض . فاحلقيقة أمانة علمية على الباحث أن يؤديها 

بالشكل املطلوب , و أن يعطيها ما تستحقه يف ميزان البحث العلمي من 

يستفيد منها طالب احرتام و تقدير , و إعالٍن و إظهاٍر هلا ليعرفها اجلميع و 

 العلم و الباحثني عن احلقيقة .

لكن و على العكس جند أن مقولة ) أن التاريخ يكتبه املنتصر ( و ) اإلعالم بيد 

األقوى ( هو السائد , و هو املسيطر , و بالتالي تكونت و تشكلت أفكار حتى 

نتصر , و صارت حقائق و تاريخ ُيرجع إليه عن قضايا بنتها الدعاية , و شكلها امل

ألفها املتغطرس , كان على الكل القبول بها على مضض , و هذا ما نعاني منه 

يف تراثنا العربي اإلسالمي , و كذلك املعاناة متبادلة بالنسبة للشعوب الغربية 

و ميوهلا و  باجتاهاتهامبا فرض عليهم من أفكار شكلت فيما بعد العقلية الغربية 

 خرى .خزينها الفكري عن الشعوب األ

يقول الدكتور عبد اجلبار ناجي : ) إن ما ورد من تفسريات حاقدة يف مؤلفات 

كتاب العصور الوسطى قد أثرت يف الفرد األوربي كثريًا , ثم أتسع االعتماد 

عليها يف تشويه صورة اإلسالم ... و جتاوز تأثري هذه األساطري و األباطيل حتى 

 . (1)ميالد ... (أمتد إىل كتابات القرن السابع عشر لل

أما فيما خيص طبيعة و حقيقة الفكر األمريكي ألننا هنا بصدد الكالم عن كاتب 

أمريكي و عن كتابه الذي ألفه عن النيب حممد ) ص ( و عن اإلسالم , و وضع 

فيه عصارة الفكر األمريكي الغربي , املبين على تراث فاقد للقيمة التارخيية 

                                                           
(

1
 . 139( التشيع و األستشراق , عبد الجبار ناجي , ص 
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فقدان البعد التارخيي يف الكتابات األمريكية حول بسبب انعدام التاريخ و 

يكا بلد أمريكا و فيما خيص الكتابات األمريكية عن العامل , و ذلك لكون أمر

فلقد بنيت األفكار األمريكية من خليط غري متجانس  جديد ال جذور تارخيية له .

و من من األطروحات االستعمارية و الليربالية و العنصرية و االستبدادية , 

التطور املفاجئ و السريع و احلرية الزائدة و ضرب القيم و الثوابت مقابل 

التحرر و التطور و الفائدة . فكان عدم التجانس هذا ليس على مستوى األفكار 

الداخلية و بنية التاريخ األمريكي فقط , بل كان على مستوى التعامل مع 

انس ر اخلليط و غري املتجاآلخرين . و سوف نشري ألمور مهمة حول هذا الفك

 . إن شاء اهلل تعاىل م و سري البحثيف الفقرات القادمة مبا يتالئ

يبني املؤلف جهل األمريكيني  (1)يف عنوان ) اإلسالم يف عيون الغرب ( ـ4

باإلسالم , ليحصر الغرب كله بأمريكا , و كأن العامل هو أمريكا و أمريكا هي 

العامل . على الرغم من عدم تارخيية الفكر األمريكي , إال أن الباحث يصر على 

إعطاء أمريكا دورًا مهمًا يف نظرها لإلسالم على مستوى احلضارة و التاريخ . و 

الرغم من كونه حقيقة , و كون الشعب األمريكي جاهل بالثقافات هو و على 

األخرى , و باخلصوص اإلسالم , إال أن حصر الغرب و الفكر الغربي بأمريكا 

 خطأ كبري جلانبني مهمني :

كون أمريكا ال متثل إال دولة من دول الغرب , و ليست أمريكا مثلة  أوهلما : 

 للغرب .

املؤلف من جهل أمريكا باإلسالم و بالثقافات األخرى ,  ما أعرتف به و ثانيهما :

 و هو ما صرح به العديد من الكتاب و املؤلفني و أكدوا عليه .

                                                           
(

1
 . 54ـ 23( على نهج محمد , كارل إيرنست , ص 
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يقول أستاذ التاريخ يف جامعة كولومبيا األمريكية األستاذ ) ادوارد ميد أيرل ( عن 

ي فيما يتعلق دور التبشري يف بناء الثقافة األمريكية : ) ... إن الرأي العام األمريك

بالشرق قد خلقه املبشرون منذ قرن كامل . فإذا كان الرأي العام األمريكي قد 

طويت عنه بعض املعلومات أو غذي مبعلومات خاطئة أو دفع إىل موقف عدائي 

, فإن املبشرين هم امللومون يف أكثر ذلك , ألن النظر إىل التاريخ على أساس 

بشرين على أن يقدموا لنا يف الواليات املتحدة انتشار النصرانية قد محل هؤالء امل

 . (1)صورة ناقصة مشوهة أو ساخرة يف بعض األحيان للمسلمني و لإلسالم ... (

% من األمريكيني ليس لديهم عالقة بأي شخص مسلم, وال حيصلون على 95إنَّ 

كل املعلومات اليت لديهم حول اإلسالم إال عن طريق وسائل اإلعالم واألفالم؛ 

ولذلك يتخيَّلون أن القرآن مصدر اإلرهاب, وهذا بعيد متاًما عن احلقيقة, 

ولكنها طريقة مالئمٌة لتحميل نصِّ دين أجنيب مسؤولية َ املشكالت السياسية 

 ة .املعاصر

نعم إن ألمريكا رأيًا خاصًا حول اإلسالم لكن على مستوى السياسات و املصاحل 

يبني الدكتور ) عبد الوهاب و املنافع و املكاسب . لذا  االسرتاتيجياتو 

( حقيقة أمريكا و تشابهها مع الكيان الصهيوني الفاقد للتاريخ إذ يقول  املسريي

: ) إن الدارس للوجدان األمريكي و الصهيوني يالحظ التشابه و التطابق 

ة قرون , بينهما على الرغم من أن احلضارة األمريكية ال يزيد عمرها على بضع

 . (2)كالهما يرفض التاريخ و حيوله إىل أسطورة (

إن األستشراق األمريكي يعد استشراقًا متأخر مقارنة مبدارس األستشراق 

جيرت جتارب اآلخرين و يعيد صياغتها , و  استشراقًااألخرى يف العامل , لذا نراه 

املدفوع أسس على االستعمار  استشراقليست له وجهة نظر مستقلة , بل إنه 

                                                           
(

1
 . 23التبشير و االستعمار في البالد العربية , عمر فروخ و مصطفى خالدي , ص  (

(
2

 . 22( الفردوس األرضي , عبد الوهاب المسيري , ص 
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بسبب ظهور النفط يف الشرق و ما به من ثروات لذلك  اسرتاتيجيةمن مصاحل 

كان توجهه للشرق , فاملصلحة و ليس العلم هو املائز للفكر األمريكي بشكل 

 عام .

يقول الكاتب ) نعوم تشومسكي ( : ) إن األولوية ـ لدى الغرب ـ لفرباح و 

الشكل فهي خطر جيب جتنبه , و أما حقوق القوة , أما الدميقراطية اليت تتعدى 

 اإلنسان فهي ذات قيمة ذرائعية يف خدمة األهداف الدعائية ال أكثر ( .

) فالغرب , يف مرحلة ما من مراحل تطوره , غرس يف ذاته بذرة إلغاء نعم , 

 . (1)اآلخر و التفوق عليه ... (

احلجج و الرباهني  ) جوزيف نيدهام ( : ) لدينا ما يكفي منالكاتب يقول لذا 

ليسمح لنا بالقول : إن مشكالت العامل لن حتل ما دمنا ننظر إليها من وجهة نظر 

 . (2)غربية صرفة (

أراد املؤلف أن يكون احملامي و املدافع عن املرأة املسلمة , و إنها تعاني الظلم  ـ5

لغرب و اجلور و االضطهاد , و إن اإلسالم و املسلمني يظلمون املرأة ليأتي ا

 . و ينتصر هلا ليدافع عنها و حيررها

فيقول : ) إن بروز النساء يف اجملتمع اإلسالمي املبكر يقف على عكس الصورة 

اليت حتظى بها النساء املسلمات اليوم ... فالصورة النمطية للمرأة املسلمة تظهر 

ج ... إنسانًا مضطهدًا من قبل الرجال , و مقيد بلزوم البيت , و حمتجب يف اخلار

)(3) . 

: )  ما نصه الكاتب و املفكر الفرنسي ) روجيه غارودي ( هنا سنستعني برد قاله

% من النساء العامالت إىل مراكز الكوادر 4يف فرنسا ال يرتقي إال أقل من 

                                                           
(

1
 . 60اإلسالم و الغرب حوار الحروف و صدام السيوف , راجي أنور هيفا , ص  (

(
2

 . 143ما يعد به اإلسالم , روجيه غارودي , ص  (
(

3
 . 184على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (
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% , إن النساء يشكلن 7العليا , كما أن نسبتهن بني رؤساء املنشآت ال تتجاوز 

% من 30من اخلدم , و يتقاضني أجورًا أقل بـ% 80% من مستخدمي املكاتب و 70

 . (1)أجور الرجال ... (

م امللك ) هنري َرَح ية اليت مل تكن الشمس تغرب عنهااإلمرباطور و يف انكلرتا

 1850الثامن ( على املرأة قراءة الكتاب املقدس , و قد بقيت النساء حتى عام ) 

ميالدي ( دون  1882ى عام ) ميالدي ( غري معدودات من املواطنني , و بقني حت

. بل حلد اآلن يف انكلرتا  (2)حقوق شخصية , و ال حق هلن يف التملك اخلالص

 فإن النساء العامالت يأخذن نصف رواتب الرجال , إن مل يكن أقل .

كما و ان النساء يف إنكلرتا مل حيصلن على حقوقهن يف امللكية الكاملة بالنسبة 

و ما شاكل إال يف القرن التاسع عشر امليالدي )  إىل املتزوجات على األمالك

م ( , يف حني أن الشريعة اإلسالمية ضمنت للنساء املسلمات حق  1882ـ  1870

 امللكية و املرياث منذ القرن السابع امليالدي .

للشيعة , حتى إنه وصفهم بالطائفية , و إنهم فرقة  االقصائياملنهج و الفكر  ـ6

دخيلة عليه , و ليست منه , و إنها من الفرق اليت  خارجة عن اإلسالم , و

أسسها غري العرب ) الفرس ( كيدًا و حقدًا للعرب الذين أطاحوا بإمرباطورية 

 الفرس .

: ) و ال يقل الوضع صعوبة بالنسبة للتعريفات اليت  يقول كارل إيرنستإذ 

احلركات الطائفية يعرف اإلسالم من خالهلا , فالبد هلا من التصادم مع كل من 

 . (3)مثل الفرق الشيعية املتعددة ... (

                                                           
(

1
 ميالدي  1980عام  , مع العلم أن هذه اإلحصائيات التي ذكرها الكاتب تعود إلى 53( نقد مجتمع الذكورة , روجيه غارودي , ص 

(
2

 . 275( أخالق أهل البيت عليهم السالم , السيد مهدي الصدر , ص 
(

3
 . 82على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (
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قد قرر و حدد كارل إيرنست أن الشيعة طائفيون , لكنه و يف صفحة أخرى ل

يقول : ) أنه من السخافة أن حياول شخص ليس له أي صلة باملوضوع ال من 

  . (1)قريب و ال من بعيد حتديد التأويل األجدر بالشرعية (

 إيرنست أن الشيعة طائفيون , أليس ذلك من السخافة ؟؟ . فكيف حدد كارل

رأي كارل إيرنست حول الشيعة مل يأِت من فراغ , بل هو نتاج  يف الواقع ان

 أفكار , و حصيلة تراكمات الكتابات الغربية حول الشيعة و التشيع . و بالتالي

  يبني نظرة الغرب للشيعة .

عن الشيعة : ) إن احلزام الشيعي  (2)( يقول الكاتب الفرنسي ) فرانسوا تويال

يف اخلليج ما أنفك يقلق القيادات السياسية و العسكرية و يبلبل خمططات 

 . (3)الدوائر السياسية و أسس تفكريها (

أما البناء الفكري عن الشيعة و التشيع بالنسبة للغرب فلقد بنته أفكار 

سطى و احلروب الصليبية , و املستشرقني املتأثرة بالسياسة و أفكار العصور الو

 . (4)الروايات املوضوعة من قبل وعاظ السالطني و أعداء الشيعة

يقول الدكتور عبد اجلبار ناجي : ) إن الكثري من املستشرقني عند الكتابة يف 

ميادين من التاريخ اإلسالمي و السيما بالنسبة إىل اجليل األول منهم يصرون ـ 

و العباسية ـ على إقصاء عقيدة التشيع , أو إقصاء  بسبب سيادة الرواية األموية

احلركات الشيعية من أحداث التاريخ اإلسالمي ... و هلذا تصور ال بل تيقن عدد 

من املستشرقني القدامى أن حركة التشيع ما هي إال حركة منعزلة و ذات تأثري 

 . (5)ضئيل يف التاريخ اإلسالمي ... (

                                                           
(

1
 . 85م , ن , ص  (

(
2

( فرانسوا تويال : مدير للدروس في المدرسة الحربية العليا للجيوش الفرنسية ) أرض , جو , بحر ( , و مستشار لرئيس مجلس 

 ( كتابًا , صاحب كتابات ضد الشيعة . 25شيوخ الفرنسي , و متخصص بالدراسات االستراتيجية , و له فيها حوالي ) ال
(

3
 . 169ـ  168الشيعة في العالم , فرانسوا تويال , ص  (

(
4

هم البحث و التنقيب بأمانة ( فالكثير من أفكار الغرب جاءت من الفكر السني الذي ترجمه المستشرقون بكل سلبياته , و لم يكلفوا أنفس

 و موضوعية , و هنا حكم الكاتب على الشيعة بلسان السنة .

(
5

 . 16ـ15( التشيع و األستشراق , عبد الجبار ناجي , ص 
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أي دراسة منهجة و حيادية عن الشيعة لدى  كباملعلوم أنه ليس هناو ليكن 

الغرب , و مل يرتجم أي كتاب شيعي حقيقي و منصف للغات الغربية , و هذا 

ما صرح به أكثر من كاتب غربي . فلقد صرح املستشرق الربيطاني ) أدورد 

ميالدي ( يف كتابه ) األدب الفارسي يف العصور احلديثة (   1924عام )  (1)براون (

املستشرقني عامة تنقصهم دراسة أو دراسات موثقة و علمية عن الشيعة و ) بأن 

 العقيدة الشيعية بلغات أوربية ( .

و ما احلرب الدائرة اليوم ضد الشيعة من قبل الغرب إال تلك احلرب القدمية 

,  بعناوين جديدةاليت قام بها و شنها أعداء الشيعة باألمس , فنراها اليوم تتكرر 

يف احلقيقة ما هي إال حرب ميارسها الغرب بدفٍع من  . داء جدداعو على يد 

 و اجلمودية . اإلقصائيةأعداء  األمس , و بنفس األموال , و بنفس العقليات 

يقول الدكتور عبد اجلبار ناجي بهذا الصدد : ) أن دواًل عربية و إسالمية يف 

سافر و علين  املظهر كانت و ما زالت تدفع الغرب و الدول اإلسالمية بشكل

ضد اإلسالم الشيعي الذي بات يهدد بل يكشف زيفهم و تالعبهم بالقيم 

اإلسالمية الصادقة اليت يؤمن بها اإلسالم الشيعي ... لكن أمريكا مدت يدها إىل 

ي املتطلع هؤالء بتحركها االستعماري لكبح النهضة اجلديدة لإلسالم الشيع

 .  (2)(ملستقبل حر فعاًل ... 

األستاذان ) بول لفت ( و ) كولن ترينر ( حمققا كتاب ) الشيعة ( و و يقول 

إن أهم تطور  أهدافهما يف إخراجه فيقوالن : ) هما يشرحان يف مقدمة الكتاب

السوفييت هو العالقة بني الغرب و العامل  االحتاديف األحداث العاملية بعد انهيار 

مل اإلسالمي قد ساعدوا على اإلسالمي , و أن أناسًا يف بعض الدوائر يف العا

حتديد هوية اإلسالم و كأنه بعبع آخر بالنسبة للغرب , ذلك الذي عرف يف 

                                                           
(

1
 ( مستشرق انكليزي تخصص في األدب الفارسي . 1926ـ  1862( ادوارد كرانفل براون : ) 

(
2

 . 301ص  ( التشيع و األستشراق , عبد الجبار ناجي ,
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أمريكا باحلرب على اإلرهاب , فإن املواجهة بني الغرب و اإلسالم هو يف حقيقته 

 . (1)املواجهة مع اإلسالم الشيعي (

ارت أفقًا يصعب ) الشيعة ص أما السبب احلقيقي وراء عداء الغرب للشيعة ألن

ختطيه , ليس إىل املهتمني بالشؤون اإلسالمية أو إىل مؤرخي األديان وحدهم , بل 

  . (2)أيضًا بالنسبة إىل العاملني يف جمال اجلغرافيا السياسية (
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1
 . 301( م , ن , ص 

(
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 . 27الشيعة في العالم , فرانسوا تويال , ص  (
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 المنس يعود من جديد

 جسد كارل إيرنستروح المنس و 

استقبال الوحي كانت خدجية هي يقول كارل إيرنست : ) ... و عندما بدأ حممد 

 .  (1)الشخص الذي وثق به متام الثقة , يف الوقت الذي فقد فيه الثقة بذاته ... (

كار إيرنست أعتمد عليه  السين , احلديثيو هذا قول مأخوذ من الرتاث 

مع األسف ان هذه الرتهات تعترب من  للتشكيك بشخص النيب ) ص ( .

رس للناشئة يف املدارس و يف مجيع الدول اإلسالمية التاريخ اإلسالمي , و هي ُتد

. 

يقول كارل إيرنست : ) و مل يكن التوحيد شيئًا غريبًا يف شبه اجلزيرة كما و 

العربية على اإلطالق , فقد كانت هنالك مجاعات من اليهود و أحيانًا رهبان 

 . (2)مسيحيون يف شبه اجلزيرة ... (

سيحيون موحدون ؟ فتعدد آهلة اليهود , و التثليث من قال بأن اليهود و امل أواًل :

 املسيحي يتنافى مع الوحدانية , لذا فهذا إدعاء ال دليل عليه و ال أصل له .

) اليهود ( يف أي فرتة من فرتات تارخيهم أن يستقروا على عبادة  مل يستطع ثانيًا :

, بل  (عليهم السالم)اهلل الواحد األحد , الذي دعا لعبادته األنبياء و املرسلني 

لتارخيهم و هو الصفة البارزة لكل متتبع  تعدد اآلهلةكان اجتاههم إىل التجسيم و 

ن كثرة أنبيائهم دلياًل على جتدد الشرك فيهم , . كما و ا 3لكتبهم الدينية املشهورة

لذا فقد تعدد اإلله عندهم , و بالتالي تعددت أمساؤه و صفاته و قابلياته و 

 سوف نستعرض أشهر أمساء الرب أو اإلله يف الديانة اليهودية . واختصاصاته 

 ـ أدوناي : 1

                                                           
(

1
 . 121على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (

(
2

 . 122م , ن , ص  (
(

3
 كالتوراة و التلمود . (



40 
 

, و قد  (1)كلمة ) آدون ( يف اللغة العربية مبعنى : موىل , سيد , بعل , رب  

( موضع  100( مرة , فقد جاءت يف أكثر من )  334جاءت يف العهد القديم ) 

 . (2)بصيغة اجلمع ) أدونيم ( : أي سادة

كلمة ) أدوناي ( أسم من أمساء الرب , و قد جاءت يف العهد القديم أكثر من و 

 . (3)( مرة 425) 

 ـ إيل : 2

. و قد ورد يف العهد  (4)إيل أسم من أمساء اهلل يف العربية و يعين : القدرة , القوة  

 ( مرة . 235القديم ) 

الذي قدسته هذه األقوام و إيل : إله األقوام السامية عمومًا , و يعد اإلله العظيم 

 . (5)منذ أقدم العصور , فقد ورد يف نصوص أكدية بصيغة ) إل , إيل (

و جاء يف قاموس الكتاب املقدس أن ) إيل ( أسم من أمساء اهلل يف العربية , و 

 . (6)تستعمل مبفردها للداللة على اإلله الواحد احلقيق

 ـ إيلوهيم : 3

ه عند اليهود , و هي صيغة اجلمع من كلمة ) و ) إيلوهيم ( أحد أمساء اإلل  

( مرة , و قد اختلفت داللة  2603إيلوه ( : إله , و قد جاءت يف العهد القديم ) 

 هذا االسم يف العهد القديم بعدة صور منها :

 أ ـ للداللة على خالق العامل , رب السموات و األرض .

 ب ـ للداللة على اآلهلة , آهلة الشعوب .

 لة على لقب حمرتم لشيوخ القضاة من بين إسرائيل .ج ـ للدال

                                                           
(

1
 . 313, ص  2الهدى إلى دين المصطفى , البالغي , ج  (

(
2

 . 71ألفاظ العهد القديم كتاب الهدى إلى دين المصطفى للشيخ البالغي أنموذجًا , ستار الفتالوي , ص  (
(

3
 . 72المصدر السابق , ص  (

(
4

 . 302, ص  2الهدى إلى دين المصطفى , البالغي , ج  (
(

5
 . 48من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى في العربية بالدخيل , طه باقر , ص  (

(
6

 . 142س الكتاب المقدس , ص قامو (
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 د ـ للداللة على املالئكة , أو رسل الرب .

 ـ يهوه : 4

و ) يهوه ( هو معبود بين إسرائيل , و هو أسم علم مفرد مذكر , و روعَي يف   

.  (1)وضع هذا االسم الداللة على كينونة الذات اإلهلية يف األزل و األبد و احلال

ه ( باعتبار أحبار اليهود و ما ينسب لنيب اهلل موسى ) ع ( , واحد و لكنه و ) يهو

ليس اإلله الوحيد يف العامل , و من ثم ليس إله البشر أمجعني , و هذا اإلله 

الواحد مقصور على بين إسرائيل وحدهم , أما الشعوب و األمم األخرى فلها 

اسم ) يهوه ( يف العهد القديم ) أهلتها اخلاصة اليت حتميها و ترعاها . و قد جاء 

 ( مرة . أما صفات ) يهوه ( فهي و حبسب كتب اليهود :  6639

أ ـ راكب الغيوم , و يركب السماء و الغمام , و يف العاصفة طريقه , و السماء 

 . (2)مركبته , املاشي على أجنحة الريح

 . (3)ب ـ إله الرعد , إله اجملد أرعد

 . (4)احلية اهلاربة , و التنني , و لوياثانج ـ خالق العامل , يقتل 

عد اإلحاطة مطلقًا  د ـ وصف يف نصوص معينة بالالحمدودية و عدم احلصر و

فوق , و ال تصنع لك متثااًل منحوتًا و ال صورة ما يف السماء من  ففي النص : )

 . (5)(ما يف األرض من حتت ...

فندم  طأ و الندم ففي النص : )ع يف اخلهـ ـ كونه غري معصوم , و كثريًا ما يق

 . (6)(الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه  الرب على

                                                           
(

1
 . 567دروس في اللغة العبرية , ربحي كمال , ص  (

(
2

 و هذه الصفات مستنسخة عن اإلله بعل في النصوص األوغاريتية . (

(
3

 و هي مستنسخة عن اإلله هدد اآلرامي . (
(

4
 ( و هي مستنسخة عن اإلله مردوخ البابلي . 

(
5

 . 4:  2سفر الخروج .  (
(

6
 . 14:  32 الخروج . (
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تطلب كل امرأة منهم من جارتها أو من و قد يأمر بالسرقة ففي النص : ) و ـ 

نيكم و بناتكم نزيلة بيتها أمتعة فضة و أمتعة ذهب و ثيابًا و تضعونها على ب

 . (1)(فتسلبون املصريني 

 . (2)ذلكليها من مراجعة الكتب املختصة بميكن التعرف عو أوصاف كثرية 

و حبق انه و ان اختلفت االجساد فإن الروح اخلبيثة تبقى واحدة , نعم ان اجلسد 

هو جسد كار إيرنست , لكن روحه هي نفس روح هنري المنس , و ذلك أقل 

 توصيف ميكن ان نصف به كار إيرنست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 . 22:  3الخروج .  (

(
2

 ) اليهودية ( . 1يراجع مثاًل كتاب ) مقارنة األديان ( , أحمد شلبي , ج  (
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 حقد واضح

كارل إيرنست : ) و غالبًا ما كانت عشرية حممد حتميه من غيظ أعدائه يقول     

 . (1), و مع ذلك فقد كان واقعًا حتت الذل و اإلهانة ... (

بل كان رسول اهلل ) ص ( عزيزًا ,  مل يكن النيب حممد ) ص ( ذلياًل و ال مهانًا .

 جاء بالعزة , تشهد على ذلك آيات القرآن الكريم .

َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم )) قال تعاىل : 

 .  (2)((َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن ))و قال تعاىل : 

 . (3)((َآِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثرًيا َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اْل

يقول كارل إيرنست : ) ... من املستحيل بالنسبة للنيب حممد أن تكون كما و 

 . (4)لديه هذه املعرفة العلمية ... (

إنا تشكيكات أثارها و يثريها كار إيرنست و الذي تراه فرتة يدعي الصوفية و 

التصوف , و فرتة جيلس مع الوهابية و ُينظر هلم , و تارة يطعن بالقرآن و أخرى 

 يؤلف كتابًا امسه ) كيف نقرأ القرآن ( !؟ 

انها حبق تشكيكات أخذها هو و من على شاكلته من كتب املستشرقني القدماء , 

وجيات و خطط املخابرات العاملية , و من كتب التصوف و كتب و من ايديول

 اتباع حممد بن عبد الوهاب .

 

 

                                                           
(

1
 . 123على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (

(
2

 . 128( سورة التوبة , اآلية 
(

3
 . 21( سورة األحزاب , اآلية 

(
4

 . 202على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (



44 
 

 خلط أوراق 

يقول كارل إيرنست : ) و قد أخذ املفكرون املسلمون يتأملون يف مسألة     

شرعية حممد لسنوات عديدة , فمن ناحية قال يف حديثه : " اختالف أميت رمحة " 

ن ناحية أخرى فقد نص على أنه : " ال جتتمع أميت على ضاللة " . و . و لكن م

يف مسعى حلل عدم التطابق مت اللجوء إىل وسيلة فنية خمتصرة ترفض هذه 

 . (1)األحاديث من منطق اجلرح التقليدي برواة هذه األحاديث ... (

وي. قد بّين اإلمام الصادق)عليه السالم( املراد من مضمون هذا احلديث النبل

بسنده عن عبد املؤمن األنصاري, قال: قلت ألبي عبد اهلل  (2)فقد روى الصدوق

)عليه السالم(: إن قومًا يروون أن رسول اهلل)ص( قال: )اختالف أميت رمحة(. 

فقال: صدقوا. فقلت: إن كان اختالفهم رمحة فاجتماعهم عذاب؟ قال: ليس حيث 

)َفَلْوال َنَفَر مْن كّل فْرَقة مْنهْم )تذهب وذهبوا, إمنا أراد قول اهلل عز وجل: 

َطائَفٌة لَيَتَفقَّهوا يف الّدين َوليْنذروا َقْوَمهْم إَذا َرَجعوا إَلْيهْم َلَعلَّهْم 
 . (3)َيْحَذروَن((

فأمرهم أن ينفروا إىل رسول اهلل)ص( وخيتلفوا إليه, فيتعلموا ثم يرجعوا إىل  

قومهم فيعلموهم, إمنا أراد اختالفهم من البلدان وليس اختالفًا يف دين اهلل , إمنا 

فاملراد باالختالف يف احلديث النبوي املذكور هو الذهاب واجمليء . الدين واحد

, أو  أي الذهاب واجمليء االختالفىل من معنى إىل حلقات العلم كما يف قوله تعا

 . (4)((َوَلُه اْخِتَلاُف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َأَفَلا َتْعِقُلوَن ))الرجوع . قال تعاىل : 

 

                                                           
(

1
 . 261على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (

(
2

 . 85, ص  1( علل الشرائع , ج

(
3

 . 122( سورة التوبة , اآلية 
(

4
 . 80( سورة المؤمنون , اآلية 
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 الدين و التشريعمسألة 

لقد أثريت الكثري من الشبهات حول مسألة التشريع , و هل انها من اهلل     

 تعاىل , أم هي من عند النيب ) ص ( حصرًا و اجتهادًا .

بل كان السؤال من أين تأتي هذه التشريعات خصوصًا عند من ال يؤمن باهلل 

اوي تعاىل , و من ال يقر بنبوة النيب حممد ) ص ( , بل كذلك احلال فيمن يس

النيب األكرم بغريه كالذين يساوونه ) ص ( مبن يسمون بـ) الصحابة ( , و 

جيعلون تشريعاته ) ص ( كتشريعاتهم , بل يقدمون تشريعات ) الصحابة ( 

 على تشريعات النيب ) ص ( .

و السؤال املهم هنا هو : من أين تأتي التشريعات ؟ و هل النيب ) ص ( له حق 

 ني تشريع اهلل تعاىل و بني تشريع النيب ) ص ( ؟التشريع ؟ و كيف منيز ب

أي : تشريع جزئي يف املوارد  (1)نقول : لقد كان ذلك وفق مبدأ ) التفويض (

احملددة , و فيها ان النيب ) ص ( قام بتشريع بعض األحكام قبل نزول األحكام 

 اإلهلية أو بعدها , و امضاها اهلل تبارك و تعاىل .

,  (2)ستفاد من جمموعة من الروايات الواردة يف باب التفويضو هذا املعنى هو امل

و هو ان الرسول األكرم ) ص ( قام بالتشريع يف موارد حمدودة بإذن اهلل تعاىل و 

 لعلها مل تتجاوز حدود العشرة موارد , و ان اهلل تعاىل قد أمضى هذا األمر .

و بعبارة أخرى : ان اهلل تعاىل قد أعطا النيب األكرم ) ص ( هذه الصالحية يف 

قيامه بالتشريع يف بعض املوارد , و من ثم امضاها . و يستفاد من هذه الروايات 

 ان اهلل تعاىل قد اعطاه ) ص ( هذا املقام لعدة اسباب منها :

 سنخ تشريعات اهلل تعاىل.ـ لكي يبني عظمة مقامه و منزلته و بأن تشريعاته من 1

                                                           
(

1
 ( التفويض بمعناه المعتدل ال بمعناه المتطرف .

(
2

أصول الكافي , و صنفها في باب واحد , و نقل ( لقد جمع الشيخ الكليني الروايات المتعلقة بموضوع التفويض في الجزء األول من 

 في هذا الباب عشرة أحاديث .
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 ـ لكي ميتحن الناس و يرى مدى تسليمهم ألوامر النيب ) ص ( .2

ـ ان اهلل تبارك و تعاىل قد ايده بروح القدس و اطلعه من خالل ذلك على 3

 اسرار األحكام اإلهلية .

و هذا األمر مل خيُل من إثارة الشبهات عليه , فقد أثار املستشرقون و كذلك 

و املعادون للنيب األكرم ) ص ( الكثري من الشبهات على مسألة امللحدون , 

 التشريع و ما يتعلق بها .

يقول كارل إيرنست : ) ... و حتتوي األحاديث على روايات أكثر توسعًا عن 

مواقف كانت سببًا يف نزول آيات حمددة , حيث ال يعرف بشكل واضح إىل أي 

 . (1)... (مدى يستشهد بهذه اآليات يف مواقف الحقة 

إن ) التشريع اإلسالمي يف اجتاهاته العامة و خطوطه يتأثر و ينبثق و يتفاعل مع 

وجهة النظر القرآنية و اإلسالمية إىل اجملتمع و عناصره و أدوار هذه العناصر و 

. أي : خط عالقات اإلنسان مع أخيه اإلنسان ,  (2)العالقات املتبادلة بني اخلطني (

 ان مع الطبيعة .و خط عالقات اإلنس

َوَأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا َفِإْن َتَولَّْيُتْم قال تعاىل : )) 
 . (3)((َفاْعَلُموا َأنَّما َعلى َرُسوِلَنا اْلَبالُغ اْلُمِبنُي 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َوَأقاُموا الصَّالَة قال تعاىل : )) و 
َوآَتُوا الزَّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن 

))(4) . 

َواأَلْنصاُب يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر و قال تعاىل : )) 
ِإنَّما  *َواأَلْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 

                                                           
(

1
 . 187على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (

(
2

 . 185المدرسة القرآنية , محمد باقر الصدر , ص  (
(

3
 ( . 92( سورة المائدة , اآلية ) 

(
4

 ( . 277( سورة البقرة , اآلية ) 
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ُيِريُد الشَّْيطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعداَوَة َواْلَبْغضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر 
 . (1)((ْل َأْنُتْم ُمْنَتُهوَن َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اهلِل َوَعِن الصَّالِة َفَه

و ) املضمون التشريعي الذي وضع قواعد السلوك الفردي , و اجملتمعي , و 

الدولي حتت قاعدة احلالل و احلرام , و اليت نتج عنها علم آيات األحكام , ثم 

الفقه اإلسالمي , ثم منهج ذلك الفقه املسّمى بأصول الفقه , و قد ترادف معها 

األحاديث النبوية و الروايات عن أئمة أهل البيت املعصومني سالم حشد من 

اهلل عليهم أمجعني الشارحة و املبيَّنة لتلك اآليات اليت اندرجت حتت عنوان 

أحاديث األحكام , و تهيكل العلم بالقواعد االجتهادية , و مورست هذه العلوم 

 . (2)يف اللحظات األوىل للنزول القرآني (

م حقيقة النظام التشريعي الذي جاء لتقنني حياة اإلنسان و مسريته , ال بد من فه

و جاء لتنظيم عالقاته مع خالقه , و مع اآلخرين , و مع كل ما حوله , و هذا 

التقنني و التشريع يف بعض األحيان ـ أن مل يكن األكثر ـ يعتربه اإلنسان تقييدًا 

ه حقوقه و إنسانيته و يكسبه مزيدًا له و حدًا حلريته , إال أنه لو فهم أنه يضمن ل

من االحرتام و االستقاللية اليت قننت ضمن قواعد و قوانني هدفها خدمته و 

 ضمان كرامته .

) ... فتشريع النظام و تنظيم الشريعة ضروري يف حياة اإلنسان , و حلياة اإلنسان 

رى ـ أترى الذي يريد أن حييا حياة إنسانية مبعناها احلسن اجلميل . ثم ـ يا ت

اإلنسان ـ و احلال فيه هو ذلك احلال ـ يرضخ لتلك الشريعة املوقفة له عند 

حدود , و خيضع لذلك النظام احملّدد لتلك احلرية املطلقة فيه املؤيدة بالعواطف و 

األهواء ؟ ال . اللهم إال أن يفهم فيفهم حاجته املاسة إىل ذلك النظام , و أن 

هلية ذلك التشريع فهو مشرع حبق و منظم مشروع ذلك النظام من له أ

                                                           
(

1
 . 91و  90( سورة المائدة , اآليات 

(
2

 . 24محاضرات في تفسير آيات األحكام , عبد األمير كاظم زاهد , ص  (
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باستحقاق , ثم هي األخرى أن يفهم فيفهم أن ذلك النظام و ذلك التشريع 

نظام بعدل و اعتدال يرمي إىل العدل و االعتدال ال سرف فيه و ال تطفيف . إذن 

 فاّتساق التشريع أو النظام و استوساقه حباجة إىل أن يركز على دعائم ثالث :

قناعة املكلف قناعة نفسية حباجة إىل تنظيم شرع و تشريع نظام و إال احدها : 

 دفعت به احلرية املطلقة إىل اهلوة السحيقة و املهوى العميق .

ثانيها : اإلميان بأهلية املشروع لذلك التشريع , و االعتقاد بأحقيته يف وضع ذلك 

نظام , و مل النظام و إال مل يرضخ الرضوخ املطلوب , و مل يستجب لذلك ال

 يتمسك بذلك التشريع .

ثالثها : اعتقاد املكلف بعدل النظام و اعتداله و أنه ال سرف فيه و ال تطفيف ... 

)(1) . 

إن القرآن الكريم و يف عرضه للنماذج ـ و باخلصوص يف موارد التشريع ـ 

حياكي ما هو قابل لالنطباق يف كل زمان و مكان , الن القرآن الكريم جيري 

 كالشمس و القمر , فهو للبشرية كافة ال حيده زمان أو مكان .

قال اإلمام الباقر ) عليه السالم ( : )) و لو أن اآلية إذا نزلت يف قوم ثم مات 

أولئك القوم ماتت اآلية , ملا بقي من القرآن شيء , و لكن القرآن جيري أوله 

ا هم منها من خري على آخره ما دامت السموات و األرض , و لكل آية يتلونه

 . (2)أو شر ((

قال ابو عبد اهلل ) عليه السالم ( : )) إن القرآن حي مل ميت , و إنه جيري كما 

جيري الليل و النهار , و كما جتري الشمس و القمر , و جيري على آخرنا كما 

 . (3)جيري على أولنا ((

                                                           
(

1
 . 268ـ  267القرآن و العقيدة أو آيات العقائد , مسلم حمود الحسيني الحلي , ص  (

(
2

 . 21, ص  1تفسير العياشي , ج (
(

3
 . 219, ص  2, ج م , ن (
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ظ القرآن و آياته و املراد باجلري عند أهل التفسري هو : عبارة عن انطباق ألفا

 . (1)على غري ما نزل فيه

يقول السيد الطباطبائي ) رمحه اهلل ( : ) ... فإن القرآن نزل هدى للعاملني يهديهم 

إىل واجب االعتقاد و واجب اخللق و واجب العمل , و ما بّينه من املعارف 

من النظرية حقائق ال ختتص حبال دون حال و ال بزمان دون زمان , و ما ذكره 

فضيلة أو رذيلة أو شرعة من حكم عملي ال يتقيد بفرد دون فرد و ال عصر دون 

 . (2)عصر لعموم التشريع (

َوَلَقْد َصرَّْفنا ِللنَّاِس ِفي هَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َفَأبى قال تعاىل : )) 
 . (3)((َأْكَثُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا 

َوَلَقْد َصرَّْفنا ِفي هَذا اْلُقْرآِن ِللنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل و قال تعاىل : )) 
 . (4)((ٍء َجَداًل  َوكاَن اإِلْنساُن َأْكَثَر َشْي

قد يستعمل لفظ الشرائع والنواميس للتعبري عن نفس املعنى الذي  وكما 

الكتاب يصرح : )  حني قال (5)حممد عبدهالشيخ تؤديه السنن, وقد أشار إىل ذلك 

, والسنن هي الطرائق الثابتة اليت جتري  ال تتبدل أن هلل يف األمم واألكوان سننًا

 (6)ار وهي اليت تسمى شرائع ونواميس (عليها الشؤون وعلى حسبها تكون اآلث

. 

يقول كارل إيرنست يف معرض نقده لإلسالم و املسلمني : ) إن املسلمني كما و 

األخرى , سوف حيتاجون إىل النظر بتعمق  كما هو احلال بالنسبة ألفراد الديانات

                                                           
(

1
 . 301قواعد التفسير لدى الشيعة و السنة , محمد فاكر الميبدي , ص  (

(
2

 . 44, ص  1تفسير الميزان , الطباطبائي , ج (

(
3

 . 89( سورة اإلسراء , اآلية 

(
4

 . 54( سورة الكهف , اآلية 

(
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 م ( عالم دين و فقيه و مجدد إسالمي مصير مشهور . 1905ـ  1849محمد عبده : )  (
(

6
 .579محمد عبده, نقال عن, فتحي الدريني, دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي المعاصر , ص ( 
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يف مصادر أسالفهم لكي جيدوا القواعد و املبادئ اليت ميكنهم تطبيقها يف هذه 

 . (1)األوضاع اجلديدة (

و اجلواب نفس اجلواب فيما تقدم من تفصيل للمسألة , و يف صالحية التشريع 

مع الزمان و املكان , اإلسالمي لكل زمان و مكان , فهو دين متجدد قابل للتأقلم 

 و مع احلاجات البشرية .
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 رد الشبهات

 ) القرآن حبث و دراسة ( على كتاب مؤاخذات
 للقس املسيحي سهيل قاشا

حتت عنوان )القرآن حبث  لهو يف كتاب  (1)ط َالَعنا القس املسيحي سهيل قاشا    

يف جمال  ـ حبسب تعبريهـ  رته له )دار العارف( أدىل فيه بدلوهـودراسة( نش

غايته من وراء ذلك إثبات شيء أال وهو:  القرآن الكريم حاله كحال من سبقه,

وحول  )إثارة التساؤالت حول القرآن الكريم( وبالتالي إثارة التشكيكات حوله,

ة قضية وليس يف طرحه هذا أّي , وحول نبوة النيب حممد الدين اإلسالمي,

انتحاله ملا عرف عن سهيل قاشا من  بالنقلوليست لديه أية أمانة  علمية,

 .ها لنفسهتونسبملوضوعات متعددة, 

يف  (3)و)عبده وازن(, (2)أثاره عليه )رشيد اخليون(ما  ـ على سبيل املثال ـ ذلك

وظهر هذا يف تصريح هذين الكاتبني , وأكثر من موقع إلكرتوني أكثر من مكان,

 عظم.وما خفي كان أ بذلك,

                                                           

 

.
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 اجملهول ّيكاتب السر اليهود

ثـمَّ   كان كاتب سره يهودي,):  يقول سهيل قاشا مدعيًا على النيب حممد

ا خاف أن ال يؤمتن أمر زيد بن ثابت ليتعلم السريانية واليهودية ليكون كاتـب  مّل

 .(1)(سره

يرجـع   هذا الكالم بال أدنى دليل من مصدر أو مرجعسهيل قاشا ذكر قد ل

وال أدري  ه من املسلمات اليت ال لـبس فيهـا أبـدًا,   وكأّنفأورد ذكره  ,إليه الباحث

 غابت عنه تفاصيلهاقد  ـ  ( سنة1000حادثة هلا أكثر من )هو وأمثاله كيف يعامل 

فهل  ه؟وكيف يذكر رأيًا ال أصل له مل نسمع عنه إال من ؟معاملة املسلمات يقينًا ـ 

يضـاف إىل سلسـلة    عـاء باطـل  اّدجمـرد  أم هـذا   ؟ريهلديه علم ما ال يعلم بـه غـ  

 ؟!االدعاءات اليت ساقها يف كتابه

من ذلك اليهودي الذي كان كاتب سـر الـنيب   حنن مع ذلك نسأل ونقول: و

وهل بقي على يهوديتـه؟   كاتب سره يهوديًا؟  وهل جعله النيب حممد ؟

 أم أنه أسلم؟

فهـو يتخـبط ويبحـث يف     ال ,ال نعلم من أين جاء بهـذه األقـو  يف احلقيقة: 

يطرحهـا طـرح   فليأتينا مبا شـذ مـن اآلراء   وأعداء اإلسالم  رقنيـاملستش ادعاءات

التصريح يصح أو  أو يصح قوله يصح نقله,أو ُكتب وكأن كل ما قيل  مات,سّلامُل

 .به

املائز لكتابات سهيل قاشا الكـثرية   أّني: ه ةمهم حظةمن ذكر مال  بدهنا ال

                                                                                                                                                                      

.

.
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وكلمات, ونظريات تفتقر إىل أدنى دليل, وهو يوردها بال أي ذكـر   هو: ذكره آراء,

تلــك  أو املرجــع الــذي اســتقى منــه للمصــدر الــذي اعتمــد عليــه يف النقــل,

 .املعلومات

اب الـنيب  اب الـوحي, أو ُكّتـ  خبصوص ُكّتـ الكتب وميكن للقارئ أن يراجع 

ة صدق أو ليتعرف على أمسائهم, وأصوهلم, وترامجهم ليتسنى له معرف  حممد

هـا  تلك املصادر لكـي يتأكـد من   إىللذا فنحن حنيل القارئ  .كذب القول املذكور

 وغريه من املتقولني. أصل ما جاء به هذا القس املسيحي,حول 

( ث)لـو  كاملستشـرق رقني ـوما هذا القول إال إعادة ملا جاء به بعض املستشـ 

لو دقق أحـد  و  , الذي عزى احلروف املقطعة إىل التأثري اليهودي على النيب

وذلك ألن سبعًا وعشرين سورة  يف هذه الدعوى لالحظ بطالنها بأبسط نظر,ما 

وليس بينها من السور املدنية  من السور احملتوية على احلروف املقطعة هي مكية,

 سوى اثنتني فقط.

قـد قـام بتـأليف القـرآن       الـنيب حممـد   عـت أنّ لكن بعض املصادر اّد

كمـا   (1)وآخر يهودي فارسي امسه )عبـد اهلل بـن سـالم(    مبساعدة راهب مسيحي,

 .(2)عليه املدعى

أمسـاء    وبنبـوة الـنيب حممـد   , قد أورد الطاعنون بالقرآن الكريمل كما و

 الذين كانوا يف مكة والذين اتهموا بتأليف القرآن, وعلموه للرسول (3)لفعاجم

وغـالم   )بلعـام(,  رانيـلعربية, وهم: احلداد النصباللغة ابعد ذلك  هفصاغ 

و)يسـار(   و)جرب( الغـالم الرومـي لـبعض بـين احلضـرمي,      بين املغرية )يعيش(,

                                                           

 

 

(
3

 ( األعجمي : هو كل من ال ينطق بالعربية .
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راني عبد حويطـب بـن   ـو)عائش( الغالم النص الغالم الفارسي من عني التمر,

 .(1)و)عداس( غالم عتبة بن ربيعة عبد العزى,

 االفرتاءات بآياته املباركة.ن القرآن الكريم يرد على كل هذه إ

َوما ُكْنَت َتْتُلوا ِمـْن َبْبِلـِه ِمـْن ِكتـابال َوال َتُهطبـُه ِبَيِميِنـكب إ ذًا       : تعاىلقال 

 .(2)ُمْبِطُلوَنـالبْرتاَب اْل

مـا  وإّن ,تعـاىل   القرآن الكريم ليس كالم اهلل لقد زعم املشككون أّننعم , 

يف حتديـد اسـم    اختلفـوا وقد  , هو من تأليف شخٍص ما علمه للنيب حممدًا

 وجـرب,  ويعيش, ومن األمساء اليت رددها الرواة: )بلعام, ذلك الشخص األعجمي,

 .(3)وعداس( ويسار,

 لقد ردت آيات القرآن الكريم يف أكثر من مكان على هذا الـزعم الباطـل,  

ِلسـاُن الذـِيي   َولبقبْد َنْعلبُم أبنَُّهـْم َيُقوُلـوَن إ نَّمـا ُيَعلهُمـُه َبَ ـر       ومنها قوله تعاىل: 

 .(4)ُيْلِحُدوَن إ لبْيِه أبْعَجِميٌّ َوهيا ِلسان  َعَرِبيٌّ ُمِبني 

والقرآن لسان عربي  فاآلية الكرمية قالت بأن لسان ذلك الشخص أعجمي,

فكيف لفعجمي الذي ال يعرف إال بضع كلمـات عربيـة يكـاد ال حيسـن     , مبني

ــًا ب  لــغ الــذروة يف البالغــة نطقهــا بالشــكل الصــحيح أن يؤلــف كالمــًا عربي

 والفصاحة؟!

وملخـص  )يف تفسـري اآليـة املتقدمـة مـا نصـه:        قال السيد الطباطبائي

ما اتهمتموه به أن بشرًا يعلمه ثم هو  ّن, أاجلواب مأخوذ من مجع اآليات الثالث

ه يعلمه القرآن بلفظه بالتلقني عليـه وأن القـرآن   ىل اهلل افرتاء إن أردمت أّنإينسبه 
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ال كالم اهلل فجوابه: أن هذا الرجل لسانه أعجمـي وهـذا القـرآن عربـي     كالمه 

 .(1)(مبني

َولبْو َجَعْلَناُه َُْرآبًنا أبْعَجِميًّا لبقباُلوا لبْولبا ُفصِّلبْت آبَياُتـُه أبأبْعَجِمـيٌّ   وقال تعاىل: 

ْؤِمُنوَن ِفي آبَذاِنه ْم َوَْر  َوُهَو َوَعَرِبيٌّ َُْل ُهَو ِللذِييَن آبَمُنوا ُهًدى َوِشفباء  َوالذِييَن لبا ُي

 .(2)َعلبْيه ْم َعًمى ُأولبِئكب ُيَناَدْوَن ِمْن َمكباٍن َبِعيدال

: إّنهـا نزلـت بسـبب    املباركة  يف التعليق على هذه اآلية (3)يقول ابن عطية

ختليط قريش يف أقواهلم من أجل احلروف اليت وقعت يف القرآن وهي مـا ُعـرب   

كالسجني واإلستربق وحنوه فقال ولو جعلنا هذا القرآن أعجميًا  من كالم العجم

 .( 4)ال يبني لقالوا واعرتضوا لوال بينت آياته
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لقرآن الكريم من الثقافات النيب حممد ) ص ( ل فرية أخذ

 ىخراأُل

ليس هناك بني الباحثني من العرب واملسلمني من جيهل )يقول سهيل قاشا: 

فهنـاك العديـد مـن     ,ريانية من صلة وعالقـات متينـة  ـواللغة السما بني القرآن 

ولسـت هنـا    املفردات واأللفاظ واملعاني السريانية مبثوثة يف سور القرآن وآياته,

 .(1)(مبعرض لسردها أو شرحها

 ا أن يكون ملضمون ذاك الوحي مصادر يف التوراة واإلجنيل,ّمإو)ويقول: كما 

 .(2)(به القرآن نفسه يف مواضيع كثرية فذلك ما يقّر

والكتب السـماوية املنزلـة    يف احلقيقة ال ميكن إنكار ما بني القرآن الكريم,

فاهلل سبحانه وتعاىل قد وضح يف كثري من آيات  وتتميم, وتوازن, قبله من تطابق,

 ومن ذلك على سبيل املثال: القرآن الكريم,

 :ن الذين كانوا من قبلهمالقرآن يهدي املسلمني إىل سن ّنإـ 1

ُير يُد اهلُل ِلُيَبيَِّن لبُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُسَنَن الذِييَن ِمْن َبْبِلُكْم َوَيُتـوَب  قال تعاىل: 

 .(3)َعلبْيُكْم َواهلُل َعِليم  َحِكيم 

 : مبن سبق من األنبياء لالقتداءه ّنإـ 2

فبِبُهداُهُم اََْتـِدْه َُـْل ال أبْسـَئُلُكْم َعلبْيـِه     ُأولِئكب الذِييَن َهَدى اهلُل قال تعاىل: 

 .(4)أبْجرًا إ ْن ُهَو إ الذ ِذْكرى ِلْلعالبِمنَي
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 : ه كتاب هدايةّنإـ 3

 .(1)ذِلكب ُهَدى اهلِل َيْهِدي ِبِه َمْن َي اُء ِمْن ِعباِدِهقال تعاىل: 

 : ه ألخذ العربةّناـ 4

أبْحَسَن اْلقبَصـص  ِبمـا أبْوَحْينـا إ لبْيـكب هـَيا       َنْحُن َنُقصُّ َعلبْيكبقال تعاىل: 

 .(2)اْلُقْرآَن

َولبقبْد أبْرَسْلنا ُرُساًل ِمْن َبْبِلكب ِمْنُهْم َمْن َبَصْصنا َعلبْيكب َوِمْنُهْم وقال تعاىل: 

 .(3)َمْن لبْم َنْقُصْص َعلبْيكب

 : الرساالت والكتب السماوية من اهلل تعاىل ّنإـ 5

 .(4)َوما كاَن ِلَرُسوٍل أبْن َيْأِتَي ِبآَيةال إ الذ ِبإ ْذن  اهلِلقال تعاىل: 

 الذين بدلوها هم البشر: و سنن اهلل تعاىل واحدة, بأّن ـ ليعلم الكّل6

 .(5)ُسنَّةب اهلِل الذِتي َبْد َخلبْت ِمْن َبْبُل َولبْن َتِجَد ِلُسنَِّة اهلِل َتْبِدياًلقال تعاىل: 

 :القرآن الكريم أحد الكتب السماوية فيه ما فيهّن ـ إّن7

 .(6)إ نَّ هيا لبِفي الصُُّحِف اأُلوىل ُصُحِف إ ْبراِهيَم َوُموسىقال تعاىل: 

 بل ومصّدق, ومهيمن, وشاهد على الكتب السماوية األخرى:

َن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوأبْنَزْلَنا إ لبْيكب اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًَِّا ِلَما َبْيقال تعاىل: 

ِب ِمـَن       ْْ أبْهـَواَءُهْم َعمَّـا َجـاَء َوُمَهْيِمًنا َعلبْيِه فباْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما أبْنَزَل اللذُه َولبا َتتَِّبـ
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 .(1)اْلَحقِّ

يقول الزخمشري يف كتابـه )الكشـاف( حـول ذلـك: )أي رقيبـًا علـى سـائر        

 .( 2)والثبات(الكتب؛ ألّنه يشهد هلا بالصحة, 

هذا من حيث األصل, ومن حيث كون )التوراة واإلجنيل( كتب مساوية وقبل 

 تعرضها للتحريف.

الكتب السماوية السابقة إما فقدت, أو رفعت, وما موجـود منهـا اآلن    ــ8 

كتب بعد الرسـل علـى أيـدي رجـال      أما احملتوى فهو حمرف, يات,ما هو إال مسّم

 :منه حتى حال احلاضروظل يضاف له وحيذف  الدين,

َوَبْد كاَن فبر يق  ِمْنُهْم َيْسَمُعوَن كبالَم اهلِل ُثمَّ ُيَحرُِّفوَنُه ِمْن َبْعِد ما قال تعاىل: 

 .(3)َعقبُلوُه َوُهْم َيْعلبُموَن

َوأبْنَزْلنا إ لبْيـكب اْلِكتـاَب ِبـاْلَحقِّ ُمَصـدًَِّا ِلمـا َبـْيَن َيَدْيـِه ِمـَن         وقال تعاىل 

ِب   ْْ أبْهواَءُهْم َعمَّا جـاَء اْلِكتاِب َوُمَهْيِمنًا َعلبْيِه فباْحُكْم َبْيَنُهْم ِبما أبْنَزَل اهلُل َوال َتتَِّب

َحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجًا َولبْو شاَء اهلُل لبَجَعلبُكْم ُأمَّـًة واِحـَدًة   ـِمَن اْل

َهْيراِت إ لبـى اهلِل َمـْرِجُعُكْم َجِميعـًا    ـآتـاُكْم فباْسـَتِبُقوا اْلـ   َولِكْن ِلَيْبُلَوُكْم ِفي مـا  

 .(4)فبُيَنبُِّئُكْم ِبما ُكْنُتْم ِفيِه َتْهَتِلُفوَن

( مـن سـورة املائـدة املتقدمـة     48يف شرح اآليـة )  (5)يقول الطاهر بن عاشور

وقد أشارت اآلية إىل حاليت القرآن بالنسبة ملا قبله مـن الكتـب,   )ما نصه: الذكر 

فهو مؤيد لبعض ما يف الشرائع مقرر له, من كل حكم كانت مصـلحته كليـة مل   
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أي حمقـق   , ختتلف مصلحته باختالف األمم واألزمان, وهو بهذا الوصف مصدق

كثرية من  ومقرر, وهو أيضًا مبطل لبعض ما يف الشرائع السالفة, وناسخ ألحكام

 .(1)(كل ما كانت مصاحله جزئية مؤقتة مراعي فيها أحوال أقوام خاصة

مل يذكر القرآن الكريم يف آياته املباركة أن ال عالقـة بينـه وبـني الرسـاالت     

مبينـًا مـا بهـا مـن      بل جاء مصدقًا ملا بني يديه من الكتب والصحف, السماوية,

وال فرق بني مـا ُذكـر يف    تبعية هلا,والباطل املوجود بني أيدي مدعي ال التحريف,

 والعقائــد, القــرآن الكــريم وبــاقي الكتــب الســماوية يف جمــال أســس الــدين,

,  فـأوامر موسـى   والسنن, واملواعظ, والعـرب, وبـاقي العبـادات,    والتعاليم,

القـرآن   وهذا ال يـدل علـى أنّ   مذكورة يف القرآن الكريم,  ومواعظ عيسى

وهو  وإمنا يدل على أن املصدر واحد, ,اإلجنيلأو من  الكريم قد أخذ من التوراة

 اهلل سبحانه وتعاىل.

َحقِّ ـاهلُل ال إ لَه إ الذ ُهَو اْلَحيُّ اْلقبيُّوُم َنـزََّل َعلبْيـكب اْلِكتـاَب ِباْلـ    قال تعاىل: 

ِ  َوأبْنـَزَل   ُمَصدًَِّا ِلما َبْيَن َيَدْيِه َوأبْنَزَل التَّْوراةب َواإل ْنِجيـَل ِمـْن َبْبـُل ُهـدًى      ِللنَّـا

 .(2)ُهْم َعياب  َشِديد  َواهلُل َعز يز  ُذو اْنِتقاٍمـاْلُفْرَاَن إ نَّ الذِييَن كبفبُروا ِبآياِت اهلِل لب

وتبين اآلراء من دون أن يذكر  انتحالوسهيل قاشا ميارس ديدنه وطبيعته يف 

ديد من املستشـرقني  القائلني بها, فهذا الرأي املتقدم يف أصل املطلب قال به الع

والـيت مـن    قبله, لكن ميكننا أن نشري إىل بعض األحبـاث املهمـة بهـذا الصـدد,    

 :ادعاءاته وهي الظاهر أن سهيل قاشا قد انتحل منها

يف اجلامعـة   (3)ـ احملاضـرة الـيت ألقاهـا املستشـرق األملـاني )برجشرتاسـر(      1
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أخـذت مـن اللغـات    م( واليت حتـدث فيهـا عـن أن العربيـة     1929املصرية عام )

األجنبية, وورد الكثري منها يف القرآن الكريم, وحتدث عن قضـايا تتعلـق بنحـو    

اللغات السامية, وخص بابًا للمفردات, وقد جعله ملناقشـة الـدخيل يف العربيـة    

والتينية(. وميكـن   ويونانية, أكدية, و وآرامية, وحبشية, من جمموع لغات )فارسية,

ملراجعـة )الـدخيل( كمـا     (1)عنوان )التطور النحـوي( مراجعة كتابه الذي حيمل 

 .(2)يسميه

 (3)ـ ما أورده املستشرق األملاني )تيودور نولدكه( يف كتابه )تـاريخ القـرآن(  2

فقد أورد أن عددًا من ألفاظ القرآن ليست عربية  (4)(شيفاليبتعديل )فريدريش 

 بل هي دخيلة من إحدى اللغات القدمية. , أصيلة

 ةرـنشـ  رياني علـى أسـلوب القـرآن(,   ـحتت عنوان )التأثري السـ يف حبث 3

 (5))ألفونس منجانـا( الكاتب املسيحي الكلداني م( يشري 1927سنة ) )رينالدز(,

احلــائز علــى شــهادة الــدكتوراه يف الالهــوت إىل تــأثر القــرآن الكــريم باللغــة 

 السريانية يف عدة جوانب أوردها يف حبثه سالف الذكر.

واملصـطلحات   ,(6)( أمثلة على هذا التأثري كــ)أمساء األعـالم  ويذكر )منجانا
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وبعـض   وتركيـب اجلمـل,   ,(3)مـالء وقواعـد اإل  ,(2)والكلمات العامـة  ,(1)الدينية

 القصص(.

املختص باللغات السـامية القدميـة    (4)(غ)كريستوفر لوكسمبورادعاءات  ـ4

أو ) قراءة سريانية آرامية للقرآن: مسـاهمة   ريانية للقرآن(ـيف كتابه )القراءة الس

وجيـب قـراءة القـرآن     للقرآن جذورًا سريانية,)إذ يرى: أن يف حتليل لغة القرآن( 

 .(5)(عرب اللغة اليت ولد فيها

 )أصل اإلسـالم يف بيئتـه املسـيحية(,   حتت عنوان: )ريتشارد بيل(ما كتبه ـ 5

 م(. 1968وأعيد طبعه سنة ) م(,1926طبعة لندن سنة )

طبعـة   )أصـل اإلسـالم واملسـيحية(,   حتت عنـوان:  )تـور أنـدريا(  ما كتبه ـ 6

 م(.1926أوبسلو سنة )

)إبرهــام جيجــر(: يف )مــاذا أخــذ حممــد مــن احلاخــام اليهــودي ـــ كتــاب 7

, والطبعة الثانية يف ليبـزج  م(1833مدينة )بون(,سنة )طبعة  النصوص اليهودية(,

 م(.1969م(, وأعيد طبعه عام )1902)

ــ ـ   8 ــرآن(ـمق ــة يف الق ــ, الة)العناصر اليهودي ــفيلد(ـللمستش , رق )هريش

, ولـه مقالـة أخـرى )يف شـرح القـرآن( ليبـزج       م(1878)سنة  )برلني(منشورات 
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 م(.1902م(, وأحباث جديدة يف فهم وتفسري القرآن, لندن )1886)

)أصــل األســاطري اإلســالمية يف حتــت عنــوان: ـــ مــا كتبــه )سيدرســكي( 9

 م(.1932سنة ) باريس, القرآن(,

 )قصـص اإلجنيـل يف القـرآن(,   حتـت عنـوان:    )هاينرشسربجنر(ما كتبه ـ 10

 م(.1929سنة ) ,أملانيا - برلني ,الطبعة اخلامسة باريس,

الذي نشر  )هورفيتز( يف: )األمساء اليهودية ومشتقاتها يف القرآن(,حبث ـ 11

 - 145صـفحة )  م(,1925) سـنة  ر,ـاجمللد احلادي عش حوليات الكلية العربية,يف 

(, واليت ذكر فيها العديد مـن الكلمـات ليثبـت أنهـا كلمـات مشـتقة مـن        227

كمـا ولـه    .(1)وأن حممدًا تعلمها من اليهود يف مكة, وخاصة يهود املدينـة  العربية,

 م(.1926ليبزج ) -)حبوث قرآنية(, برلني 

التوراتيـة يف أجـزاء   )احلكايـات  حتت عنوان: )إسرائيل شابريو(ما كتبه ـ 12

له )عناصـر اهلجـادة يف قصـص القـرآن( ليبـزج      م(. و1907برلني سنة ) القرآن(,

 م(.1907)

 )الكلـمات األجنبية يف القـرآن(, حتت عنوان:  (2)جيفري( آرثر)ما كتبه ـ 13

 م(.1938سنة ) ,دوابار رقي,ـاملعهد الشمنشورات 

 األجنبيـة يف القــرآن(,  )حول الكلــمات  حتت عنوان: )دفوراك(ما كتبه ـ 14

 م(.1885سنة ) فيينا,منشورات 

)الكلمات األجنبية اآلرامية يف اللغة حتت عنوان: )س. فرنكل(ما كتبه ـ 15
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 م(.1886سنة ) ليدن,منشورات  العربية(,

والذي طرد مـن عضـوية اجملمـع     (1)ـ املستشرق األملاني )اوغست فيشر(16

عنـوان )آيـة مقحمـة يف القـرآن(, كمـا      م( ألّنه كتب رسالة ب1945اللغوي سنة )

ادعى أن االسم )حممد( كان يستعمل بني البيزنطيني قبل اإلسـالم, ولـيس أقـل    

غرابة وال أبعد يف املبالغة من زعمه أن سكان مكة, واملدينة, وأجزاء من األماكن 

 وبعده. احمليطة بهما, قد ختلوا عن استعمال اإلعراب يف زمن النيب 

والـذي يـزعم بـأن فقـرة )الغرانيـق(       (2)الفرنسي )بالشري(ـ املستشرق 17

املزعومة من صميم القرآن, وأن القرآن قد تعرضت أجـزاء منـه للضـياع سـواء     

احملفوظ منهـا يف الـذواكر, أم املسـطور منهـا يف الـدفاتر. ويـردد بالشـري دعـوى         

ديـة  املستشرق اليهودي )إبرهام جيجر( وغريه, بأن القرآن مأخوذ من مصـادر يهو 

 ونصرانية.

احلاصـل علـى عضـوية اجملمـع العلمـي       (3)ـ املستشرق )ألفريـد جيـوم(  18

م( والذي قـدم  1949م(, واجملمع العلمي العراقي عام )1948العربي بدمشق عام )

مـادة   دراسات قامت على أساس )بشـرية القـرآن(, وانتحـال الـنيب حممـد      

املستشـرق كتابيـه )حيـاة     القرآن من اليهودية والنصرانية, وأخطر ما كتـب هـذا  

 م(.1954م(, وكتاب )اإلسالم( عام )1956حممد( أكسفورد )

 (4)ـ كتاب )دراسات قرآنية: مصـادر الكتـب املقدسـة وطـرق تفسـريها(     19

صـاحب نظريـة: )أّن القـرآن مل ينـتج      (5)للمستشرق األمريكي )جون وانسـربو( 
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 .(1)مبكة(

رجل ديـن نصـراني يـدعى    ـ كتاب )هل القرآن معصوم؟( املنسوب إىل 20

وصدر الكتاب عـن مؤسسـة    والظاهر أن هذا االسم مستعار, )عبد اهلل الفاني(,

 م(,1994امسها )ضـوء احليـاة(, وظهـرت طبعتـه األوىل عـام )      تنصريية يف النمسا,

 تكفلت بتوزيعه هيئات ومراكز التبشري النصرانية.

 .(2)درة احلداد(ـ كتاب )القرآن دعوة نصرانية( للقس املسيحي )يوسف 21

)أبـو موسـى    حبـث يف نشـأة اإلسـالم( ملؤلـٍف أمسـه      :ـ كتاب )قس ونيب22

 ., ويبدو أن هذا االسم مستعار أيضًا(3)احلريري(

ميكن الرجوع إىل أقوال,ونظريات,  االدعاءاتعلى املزيد من هذه  ولالطالع

, و)كارل إيرنست(, و)ميخائيل (5), و)فيليب حتى((4)وآراء كُل من )ابن العربي(

املستشرق )ريتشارد بيل( يف كتابه )أصل القرآن يف , و(6)(ايتان كولربجبرائر(, و)

الذي  (7)تسدال(سانت كلري و)م(, 1926بيئته املسيحية( الذي طبع يف لندن عام )

كان قسيس مبشر يف إيران, والذي صنف كتابًا خطريًا على القرآن هو )املصـادر  
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م( مقااًل بعنوان: )إضـافات الشـيعة   1913كما وكتب يف عام ) (1)للقرآن(األصلية 

, و)كريسيت ويلسـون(, و)ريكولـدود   (2)اليهودي )إبرهام جيجر(و على القرآن (,

, والكاردينال )نيقوال دي (4)صاحب كتاب )تفنيد آيات القرآن ( (3)ميونتوكروس(

الثاني( كتابني هما: نقـد وتفنيـد    والذي كتب بتوجيه من البابا )بيوس (5)كوزا(

, وميشـيل نـان يف كتابـه )الكنيسـة الرومانيـة      (6)اإلسالم, وكتاب غربلة القـرآن 

اليونانية يف الشكل واملضمون للدين املسيحي ضـد القـرآن والقـرآنيني دفاعـًا     

م(, و)لـودو فيجـو مرتشـي( يف كتابـه )مقدمـة يف دحـض       1680وبرهانًا( عـام ) 

م( 1877يف كتابيه )القرآن: تأليفه وتعاليمـه  ( 7)(, ووليم مويرم1698القرآن( عام )

 , وغريهم.(8)م(1897و)اجلدال مع اإلسالم 

حممدًا قـد ظهـر    إّن)الذي يقول:  (9)شاخت(جوزف آراء )كذلك جندها يف و

يف مكة كمصلح ديين, وإنه احتج بشدة على كفار مكة, وأهل مكة اعتـربوه جمـرد   
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م( 622قوة شخصيته قـد ُدِعـي إىل املدينـة يف عـام )     كاهن, أو عراف,وأنه بسبب

رعًا, ـوأنه كـالنيب قـد أصـبح قائـدًا ومشـ      كحكم يف نزاع قبلي بني أهل املدينة,

وإن حممدًا قد اقتبس من اليهود يف املدينـة   حيكم جمتمعًا جديدًا على أساس ديين,

وأصول الفقـه   الفقهاء,لفتق ََها  وإن روايات مجع القرآن ملفقة, كثريًا من األحكام,

 والقانون البيزنطي, وكذلك التشريعات اإلسالمية منتحلة من القانون الروماني,

ومـن التعـاليم التلموديـة, وأقـوال األحبـار, ومـن        رقية,ـوقوانني الكنائس الش

القانون الساساني. كل هذه القوانني والتعاليم والقواعد َتَشـكتَل منهـا القـانون    

 .(1)(الديين لإلسالم

وروايـات   بنيت على ادعـاءات واهيـة,   وما شاكلهااملتقدمة.  -هذه األقوال 

 .(3), ومدخوالت دخلت إىل الدين اإلسالمي من اإلسرائيليات وغريها(2)ضعيفة

آلراء منـه  يًا تبّن ,(4)ل املادة اليت انطلق منها سهيل قاشا يف كتابهكل ذلك شّك

 علمي الرصني.والبحث ال وبعيدًا عن املوضوعية, من سبق,

فـ)منهج األثـر والتـأثر( علـى سـبيل املثـال مـن املنـاهج الـيت نـادى بهـا           

صـطبغ  اومـن   ومـن جـاء بعـدهم,    املستشرقون ومن سبقهم من أعداء اإلسالم,

فهم قد نادوا بهذه النظرية ليقولوا بأن القرآن مستمد مـن عوامـل    ,(5)بصبغتهم

فمن املعلوم بأن املـؤثرات   كتبهم,منطلقني بهذه الفكرة ما تعرضت له  خارجية,
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وغريها كان هلـا   والبوذية, واهلندوسية, اخلارجية كالبابلية, واآلشورية, والغنوصية,

فجاءوا بهـذه   األثر الكبري يف تكوين ما يسمى بالنص الديين يف كتب العهدين,

 وعداوة. ليسقطوها على القرآن الكريم تعمدًا وجهاًل اإلسقاطات

كاتـب )بـريي( يشـري إىل حقيقـة الديانـة املسـيحية بقولـه:        الأّن وهنا جند 

 واحلياة الشرقية, واليهودية, من الوثنية, اقتباساتفالذي يدرس...املسيحية جيدها )

 .(1)(وجيد بها عناصر أجنبية كثرية بارزة بها كاملة أو حمرفة والرومانية,
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 حقيقة ورقة بن نوفل

سـيما نزوهلـا    ـ  هذه الفواتح السريانية تؤيد بل تؤكد )يقول سهيل قاشا : 

أن ورقة بن نوفل كان يرتجم الكتاب )اإلجنيل( من اللسـان العربانـي    ـ  يف مكة

فأبقى حممد على تلك احلروف اليت كان  إىل العربي الذي بدوره دخل إىل القرآن,

على األغلب أو اإلصحاحات املرتمجة واليت  ورقة وغريه يفتتح بها سوره اجلديدة,

 ,كان ورقة يرتكها كافتتاحيات لفسـفار املرتمجـة مـن العهـد القـديم أو اإلجنيـل      

فرتكها حممد أو الكتاب الذين أتوا بعـده كمـا هـي دون أن يـدركوا معانيهـا أو      

( تأويلها
(1)

. 

 اجتـاهني عن )ورقة بن نوفل( نقول: لقد انقسـم علماؤنـا بشـأنه علـى      و

 رئيسني هما:

بـل حاهلـا كحـال بـاقي      ه شخصـية وهميـة ال أسـاس هلـا,    أّن :األول االجتاه

 .(2)املختلقات اليت أثريت على الدين اإلسالمي

بل  اخليال املنسوج ليس يف شخصية ورقة بن نوفل, : يقول بأّنالثاني االجتاه

 الـنيب حممـد   التجاءوغريهم حول  أو القصص اليت يرويها العامة, هو يف القصة,

 .ادعاءاتوما إىل ذلك من  له لتثبيت نبوته, 

ورقة بن نوفل وبني  أن ما بني لقاء النيب  (3)فمثاًل تذكر بعض الكتب

 .(4)وفاة األخري فرتة وجيزة جدًا

قد الزم ورقـة بـن نوفـل     أما ما زعمه بعض املستشرقني من أّن النيب 

                                                           

 

 

 



69 
 

يف  (2)أوصلها بعضهم إىل مخسة عشر عامـًا قبـل البعثـة    (1)فرتة طويلة من الزمن

تلفيقات ما أنزل اهلل بها من سـلطان, صـدقها الـبعض معتمـدين علـى أقـوال       

)الوضاعني( من يعتربهم البعض أئمة يف الفقه واحلديث والتفسري. أمثال ابـن  

 .(4), وابن حجر العسقالني(3)القيم

املبشر اللبنـاني يف )سلسـلة إصـداراته(     (5)فنجد مثاًل بأن )اخلوري احلداد(

يستدل على صـحة مـزاعم أسـالفه مـن املنّصـرين بقولـه:        (6)آنضد أصالة القر

)فوجود العاِلم املسيحي ورقة بن نوفل يف جـوار حممـد مخسـة عشـر عامـًا قبـل       

البعثة, وأعوامًا بعدها يف أوائل الدعوة ووجود هذه احلاشية الكرمية يف املدينة مع 

نت كتابية مـن كـل   النيب يف كل مكان حجة قاطعة على أّن بيئة النيب والقرآن كا

نواحيها, وأن ثقافة حممد والقرآن كتابيـة يف كـل مظاهرهـا, وذلـك مبعـزل عـن       

 .(7)الوحي والتنزيل(
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 ديثية اإلسالميةالتجين على املنظومة احل

إىل وثائق مشـبوهة متخـذة مـن     االستناده البد من وأّن)يقول سهيل قاشا : 

هذا الذي يدعوه املسلمون )حديثًا(  صلب األحاديث والروايات. ومن املعلوم أّن

مـا هـو مـا    سـوادها األعظـم إنّ   جمموعة من األخبـار املتناقلـة شـفهيًا...    ما هوإّن

(خميالت العصور الالحقة استنبطته
(1)

. 

 ما حياكي آراء من سبقه مـن رجـال ديـن مسـيح,    وسهيل قاشا بقوله هذا إّن

 للدين اإلسالمي.رقني كانت هلم دوافعهم اخلاصة لتوجيه النقد ـومستش ويهود,

فمـثاًل جنـد املستشــرق )جولدتسـيهر( يقـول وحبســب رأيـه عـن تعــارض       

فال يوجد كتاب تشريعي اعرتفـت بـه طائفـة دينيـة     )األحاديث مع نص القرآن: 

منزل أو موحى به يقدم نصه يف أقدم عصور تداوله  ه نّصاعرتافًا عقديًا على أّن

(القرآن مثل هذه الصورة من االضطراب وعدم الثبات كما جند يف نّص
(2)

. 

 وباملنظومـة احلديثيـة,   كل ذلـك بهـدف إثـارة الشـكوك بـالقرآن الكـريم,      

ونفي  اهلدف األساسي من وراء التشكيك,)وبالتالي يف جممل الدين اإلسالمي فـ

وحقائقـه العلميـة    ,إخباراته الغيبية و إعجاز القرآن الكريم يف أسلوبه البالغي,

وة ـوإسـقاط دعـوى نبـ    وهو إسقاط الدليل الذي يثبت مساويته وخلوده... واضح,

 وبذلك يفقـد القـرآن الكـريم,    وإرساله من قبل اهلل تعاىل للعاملني...  حممد

 تلـك القدسـية القائمـة علـى أسـاس أنّ      قدسيتهما لدى املسلمني,  والنيب

وعندها يصـبح شـأن القـرآن لـديهم      , القرآن الكريم كالم اهلل أوحاه لنبيه

وما )حممد( إال رجل  أو اإلهمال, والتعديل, ري يطاله التغيري,ـشأن أي كتاب بش
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ويقـنعهم   استطاع من خالهلا أن يهيمن على قومه, اجتماعيةوقدرة  متميز بذكاء,

(اهلل بهذا القرآنورسول هلم من  ه نيب,أّن بأساليبه النفسية,
(1)

. 

                                                           

 



72 
 

  التجين على شخص النيب حممد

كل ذلك يشهد أن الرسول مل يرتك ألمته مصحفًا إمامـًا  ): سهيل قاشا  يقول

(حيتكمون إليه يف جداالتهم حول القرآن
(1)

. 

اخلالي من  فما الدليل على هذا املدعى السقيم, وجوابه مبا تقدم مستفيض,

أو النقليـة املقنعـة؟ ومـا هـذا القـول إال إرادة علـى        والرباهني العقليـة,  األدلة,

 وبالقرآن الكريم. , التشكيك بالنيب حممد

هذا وغريه من األقوال أجلأ الكثري من أعداء اإلسالم إىل التمادي والتجاوز 

املستشرق النمسـاوي )غوسـتاف فـون     جند بأنفمثاًل  على هذا الدين السماوي,

غرونباوم(
(2)

والكتـاب الـذي   يقـول: )  ـ  ويف معرض كالمه عن القرآن الكريمـ 

بني أيدينا ليس هو الكتاب الذي بلغه حممد. ويف الواقـع فإنـه مل يبلـغ أبـدًا أي     

واكتفى بأن نقل أشياء متفرقة هي عبارة عن رؤى قصرية وأوامـر وحكـم    كتاب,

 .(وخرافات وخطب عن مذهبه

وأعداء الدين اإلسالمي يف تنـاوهلم   رقني,ـللمستش األساسيلقد كان احملور 

وللسرية النبوية املباركـة هـو مـن خـالل تتبـع مفـردات        لتاريخ القرآن الكريم,

والـيت أحـدثها حكـام     واحملرف فيه, والنادر, الشاذ, واستقصاء التاريخ اإلسالمي,

 تسـليط الضـوء عليهـا,   والـدخالء, و  وأعداء اإلسالم, ووعاظ السالطني, السوء,

ــة للرســول األكــرم وإظه ــه  , ارهــا علــى أنهــا الســرية احلقيقي وألهــل بيت

هدفهم مـن وراء ذلـك إلصـاق تهمـة التهافـت يف سـريتهم        , املعصومني

 وبالتـالي نفـي العصـمة عـنهم,     والطعن فيهم, وبالتالي تشجيع النقد, العطرة,
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 , والطعن مبصداقية القرآن الكريم. وخباصة نفي نبوة النيب حممد
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 التشكيك بالوحي

فال منلك من أمـر   ـ  أي الوحي ـ  كيفية ذاك التنزيل اوأّم)يقول سهيل قاشا: 

واالفرتاضات(تفسريه إال التكهنات 
(1)

. 

  ا يلقيه اهلل سبحانه وتعـاىل إىل نـيب مـن أنبيائـه    تعبري عّم الوحي هو

 الرسـالة اإلهليـة,  ألجل تبليـغ   ,االتصالأو بغري ذلك من وسائط  بواسطة ملك,

وقـد ورد ذكـره يف أكثـر مـن سـبعني       ويسمى هذا الوحي بـ)الوحي الرسـالي(, 

 موضعًا من القرآن الكريم.

  وتعترب ظاهرة الوحي من أبرز مسـات وميـزات ومشخصـات األنبيـاء    

:  وحــول ذلــك يقــول الســيد الطباطبــائي الــيت ميتــازون بهــا عــن غريهــم,

لكـن ال بهـذه السـمع     وت الـوحي, ويسمع ص يرى شخص امللك,  فكان)

فكـان يأخـذه ُبرحـاء     وإال لكان أمرًا مشرتكًا بينه وبـني غـريه...   ر املاديني,ـوالبص

(وال يشعر اآلخرون احلاضرون وهو بني الناس فيوحى إليه, الوحي,
(2)

. 

أم  واللفظ اإلهلـي,  وهل وردت بنفس املراد, أما حول ألفاظ القرآن الكريم,

 ؟ بلفظ النيب حممدأم  بلفظ الوحي,

والـيت   يف احلقيقة لقد وردت العديد من األقـوال, والـدعوات حـول ذلـك,    

ذكرها الزركشي
(3)

والسيوطي, 
(4)

واجلويين والسمرقندي, ,
(5)

الشيخ حممد  وقد رّد ,

ّف بعض الناس فزعم وقد أَس)عبد العظيم الزرقاني على هذه الدعوات بقوله: 
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مبعاني القرآن, والرسول يعرب عنهـا بلغـة     جربائيل كان ينزل على النيب أّن

وأن اهلل كان يوحي إليـه املعنـى فقـط.     اللفظ جلربائيل, العرب. وزعم آخرون أّن

وال يسـاوي   واإلمجاع, والسنة, مصادم لصريح الكتاب, وكالهما قول باطل أثيم,

(....قيمة املداد الذي يكتب به
(1)

. 

)هاملتون  :على سبيل املثاللوحي من أشهر املستشرقني الذين شككوا با إّن

جب
(2)

مونتيه إدوارد و ,درمنغهام, وأميل 
(3)

كازانوفا باول و ,
(4)

.) 
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 و)األميون( يف معنى )األمي(

رها مبـا يـرادف   ـ( فإنـه يفسـ  سهيل قاشا وعندما يتعـرض لكلمـة )أمـيّ    ّنإ

)واألميون مبكة(فيقول:  وكل من ال يعرف القراءة والكتابة, )اجلهل(,
(1)

. 

 والبائـدة,  رقني القدميـة, ـوهنا ميارس سهيل قاشا ديدنه يف تبين آراء املستشـ 

 واليت منها ما أثاروه حول كلمة )أمي( و)أميون(.

 وهنا نتطرق لبعض آراء املستشرقني حوهلا كاآلتي:

( يف كتابه )حياة وعقيدة حممد( املطبوع يف برلني سـنة  شربجنرـ املستشرق )1

(بأن املراد من أمي هو وثين)م( يقول: 1861)
(2)

. 

ويف مقال له نشره يف جملة )الشـؤون الشـرقية(  ( 3)ـ املستشرق )فنسنك(2
(4)

 

كلمة )أمـي( مشـتقة    وأّن ( تقال لوصف غري أهل الكتاب,يقول: أن كلمة )أمّي

(( 5)يميويتوافق مع الكلمة العربية )جو من أمة مبعنى شعب وثين )عرقي(,
(6)

. 

ـ املستشرق )هورفيتز( وهو يذهب إىل أن معنى )أمي( هو )وثين(3
(7)

. 

ري )عبد الرمحن بدوي(ـاملص يقول الكاتب
(8)

...من السهل علينـا تفنيـد   ): 

وصف نفسه بأنه نيب أمـي    والنيب وثين,هذا الرأي الفاسد )فأمي( ال تعين 

نفسـه   واملخالف للواقع أن يصف النيب  ومن املستحيل, وهو جيادل اليهود,
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بهذا املعنى تكون صفة أمي فيها نوع  ألّن؛ أو وثنيًا وهو يقصد كافرًا, ه )أمي(بأّن

(من اإلهانة
(1)

. 

 ,هايـدلربغ  نية,ترمجة أملا, دــ املستشرق )فرانتس بول( يف كتاب )حياة حمم4

معنى )أمي(: مشتقة من أمة مبعنـى شـعب, أي: أنهـا     فهو يرى بأّن ,م(1955سنة 

تعين غري ديين
(2)

. 

اجمللـد   ـ ما ذكره املستشرق )كارلو نللينو( واملنشور ضمن أعماله الكاملة,5

(: هو ذلك اللفـظ املنطبـق   ّي)أّم بأّن (,65 - 60م( )ص1940الثاني, روما, سنة )

أمي مشتقة من األمـة   حيث يؤيد الرأي القائل بأّن (األميني)على حممد, وكذلك 

العربية... ويرى أن أمي تأخذ بعدًا عرقيًا أو متعصبًا للقومية
(3)

. 

( مرات: مرتني بصيغة املفرد 6مي( قد وردت يف القرآن الكريم )أصفة ) ّنإ

اجلمـع )أمـيني(, وقـد تعـددت اآلراء والتفسـريات      )أمي(, وأربع مرات بصيغة 

 :حول املراد منها

ََ  : يف تفسري قوله تعاىل  عن اإلمام الصادقـ ما ذكر 1 ُهَو الذِيي َبَعـ

كانوا يكتبون, ولكن مل يكن معهم كتاب من »أّنه قال:  ِفي اأُلمِّيِّنَي َرُسواًل ِمْنُهْم

«هلل إىل األمينيعند اهلل, وال بعث إليهم رسول, فنسبهم ا
(4)

. 

حممد بن علي  -اجلواد  -ـ قال جعفر بن حممد الصويف: سألت أبا جعفر 2

ما تقول )اأُلّمّي(؟ فقال:  , فقلت: يا بن رسول اهلل, مل مّسي النيب الرضا 

 ؟الناس

 قلت: يزعمون أّنه إّنما مّسي )األمي( ألّنه مل حيسن أن يكتب.

ُهـَو  كذبوا, عليهم لعنة اهلل, أنى ذلك واهلل يقـول يف حمكـم كتابـه:    فقال: 
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ََ ِفي اْلـُأمِّيِّنَي َرُسـوًلا ِمـْنُهْم َيْتُلـو َعلبـْيه ْم آبَياِتـِه َوُيـَزكهيه ْم َوُيَعلهُمُهـمُ          الذِيي َبَع

, فكيف كان يعلمهم ما ال ُيحسن؟! واهلل لقد كان رسول اهلل اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةب

لسـانًا وإمنـا    -بثالثـة وسـبعني   أو قال:  - يقرأ ويكتب باثنتني وسبعني 

مسي األمي؛ ألّنه كان من أهل مكة, ومكة من أمهات القرى, وذلك قـول اهلل عـز   

 .(1)ِلُتْنِيَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْولبَهاوجل: 

واأُلمـّي: هـو الـذي ال يكتـب وال يقـرأ مـن       )قال الراغب األصفهاني: ـ 3

وذلك هو قلـة املعرفـة...    ي منه,فاألّم كتاب... قال قطرب: اأُلمّية: الغفلة واجلهالة,

اء: هم العرب الذين مل يكن هلم كتاب... وقيل: مسي بذلك لنسبته إىل أم قال الفّر

(القرى
(2)

. 

مـن كتـب    األميون: العـرب كلـهم,  )بن عباس: اقال القرطيب نقاًل عن ـ 4

(منهم ومن مل يكتب
(3)

. 

وموجه لكل األمم... مبعنى أصـح   عاملي, وصاحل,)املراد بها هو:  وُذكر بأّنـ 5

(النيب العاملي
(4)

. 

ََ ِفي اأُلمِّيِّنَي َرُسـواًل ِمـْنُهْم َيْتُلـوا َعلبـْيه ْم آياِتـِه      قال تعاىل:  ُهَو الذِيي َبَع

ٍَـالٍل ُمـِبنٍي       َوُيَزكه يه ْم َوُيَعلهُمُهُم اْلِكتاَب َواْلِحْكَمةب َوإ ْن كـاُنوا ِمـْن َبْبـُل لبِفـي 

َحِكيُمـَوآَخر يَن ِمْنُهْم لبمَّا َيْلَحُقوا ِبه ْم َوُهَو اْلَعز يُز اْل
(5)

. 

أو نسـبة إىل   ا أهل مكة نسبة إىل )أم القـرى(, ّمإ)األميني( هم: ـ واملراد بـ6

 صفة عوام الناس من البسطاء واملغلوبني على أمرهم. )أمي( وهي
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ملـا وصـفت     دة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء   وذلك الذي وضـحته السـيّ  

وكيف كانت أحواهلم قبـل الرسـالة احملمديـة إذ     وباخلصوص أهل مكة, العرب,

مذقـة الشـارب ونهـزة الطـامع وقبسـة       وكنتم على شفا حفرة من النـار »قالت: 

األقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئني ختـافون أن  العجالن وموطئ 

..«..يتخطفكم الناس من حولكم
(1)

. 

 باءه منهم أم ال؟آوسلسلة   لكن السؤال املهم: هل كان النيب

َوآَخر يَن ِمْنُهْم لبمَّا َيْلَحُقوا ِبه ْموذلك لقوله تعاىل:  ,اجلواب: ال
(2)

. 

ومل  مكة مل يتابعوا قومهم على عبادة األصنام,واملراد بذلك: آخرين من أهل 

بل بقوا متمسـكني بالـدين اإلبراهيمـي     ومل يتأثروا بطباعهم, يزاولوا عاداتهم,

 .وهم من ذرية نيب اهلل إبراهيم   احلنيف حتى وقت بعثة النيب حممد

مل يزل ينقلين اهلل مـن أصـالب الطـاهرين إىل أرحـام     : »قال رسول اهلل 

«مل يدنسين بدنس اجلاهلية حتى أخرجين يف عاملكم هذا,املطهرات 
(3)

. 

أي  - فاسـتودعهم »بقوله:   مام علي بن أبي طالبوإىل ذلك يشري اإل

ــاء  تناســختهم كــرائم  وأقــرهم يف خــري مســتقر, يف أفضــل مســتودع, -األنبي

كلما مضى مـنهم سـلف قـام مـنهم بـدين اهلل       األصالب إىل مطهرات األرحام,

فأخرجه من أفضـل    ضت كرامة اهلل سبحانه وتعاىل إىل حممدحتى أف خلف,

 مـن الشـجرة الـيت صـدع منهـا أنبيـاءه,       األرومـات مغرسـًا,   وأعـزّ  املعادن منبتًا,

 وشجرته خري الشجر, عرتته خري العرت, وأسرته خري األسر, نتجب منها أمناءه,او

فهو إمام من أتقـى   ومثر ال ينال, هلا فروع طوال, وبسقت يف كرم, نبتت يف حرم,

«هتدىاوبصرية من 
(4)

. 

                                                           

 

 

 



80 
 

 .(1)ـ قال الفّراء: ) األمَّيون: العرب الذين مل يكن هلم كتاب(7

إّن صفة )األمي( اليت وردت يف القرآن الكريم )ست مرات( مرتني بصيغة 

)أمَّي( وأربع مرات بصيغة اجلمع )أمَّيون( وحبسـب عمـوم اآليـات الـيت وردت     

املراد بذلك األمة اليت ال كتاب هلـا, ال مـن ال يعـرف القـراءة     فيها نفهم منها أّن 

والكتابة حبسب الفهم العام الذي جاء بسبب إسقاط معنـى حـالي علـى معنـى     

ماضي وهذا اإلسقاط من أكرب األخطاء اليت يقع فيها الكـثريون, حتـى يف احليـاة    

 العامة.
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