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... ملخص البحث ...

بني  احلضاري  الرصاع  قضية  من  يتجزأ  ال  جزأ  واليزال،  االسترشاق  كان 
عاملني، العامل االسالمي يف دينه وقيمه وحضارته، والعامل الغريب يف علامنيته وماديته 
عن  األوربية  التطورات  صيغت  لالسترشاق  الكبري  التأثري  ضوء  ويف  ومدينته، 
  االسالم، وتشكلت مواقف الغرب ازاءه. لقد مثلت شخصية الرسول الكريم
الوسطى  العصور  االسترشاق يف  نشا  ان  منذ  املسترشقني  كتابات  ميدانا واسعا يف 
األوربية وحتى االن، وجاء هذا البحث لريصد هذا اجلانب يف اعامهلم معتمدا عىل 
افكار وأراء  النبوية الرشيفة يف  السريه  منهج موضوعي علمي، مركزا عىل عرض 
واقوال املسترشقني وتوزع البحث يف ضوء املادة املجموعة عىل مقدمة ومتهيد وثالث 
حماور. عرضنا يف التمهيد اقوال املسترشقني عن حياة النبي حممد  يف سنيه االوىل. 
اما املحور االول فعرض: اقوال املسترشقني عن مولد النبي حممد واسمه   اما 
السعدية   حليمة  الرسول حممد  املسترشقني عن مرضعة  اقوال  فتضمن:  الثاين 
وحادثة شق صدر الرسول ، وشمل القسم الثالث: انطباعات املسترشقني من 
خروج النبي  مع عمه أيب طالب اىل الشام وأخبار بحريي الراهب عنه. ثم ختمنا 
الدراسة بخامتة تضمنت اهم النتائج التي توصل اليها البحث، وقائمة بأهم املصادر 

واملراجع املعتمدة فيه.
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...Abstract...

Orientalism has been a part of civilization conflict between two 
worlds; the Islamic world in the orbit of religion, values and civilization, 
and the western world in the orbit of secularity, materiality and 
modernity. In light of the great impact of Orientalism on the acts 
of shaping the European standpoints concerning Islam, the western 
viewpoints come into fore.

The personality of the prophet Mohammed (Peace be upon 
him and his progeny) has been considered as rich soil for orientalist 
writings since the rise of orientalism in European Medieval age. 
Thus the current paper intends to pinpoint such a vantage point of 
their artworks depending upon a scientific objective procedure and 
focusing upon the honest prophetic chronicle viewed in thoughts , 
opinions and sayings of the orientalists. So it is divided into three 
sections with an introduction and a preface.

In the preface there are famous sayings of the orientalists 
concerning the early years of the life of the prophet (Peace be upon 
him and his progeny). Then it tackles the sayings of the Orientalists 
concerning the foster–mother, Haleema Al-Sa`adeia, of the prophet  
(Peace be upon him and his progeny) and the incident of the chest 
cleavage of the prophet (Peace be upon him and his progeny). 
The third section manipulates the impression of the orientalists 
concerning the fact that the prophet Mohammed  (Peace be upon 
him and his progeny) and his uncle repair to Al-Sham and the fact 
that Baheiri, a priest, leaks his presence. Ultimately, the conclusion 
reckons the most important results, bibliography and the references.
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... المقدمة ...

عىل  البرش  خري    حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
اإلطالق، وأفضلهم يف معايل األخالق، صاحب السرية العطرة والشامئل الفاضلة 

واخلصال العظيمة الساطعة.

أما بعد:

كل  يف  منها  النيل  أرادت  التي  التحديات  أمام  شاخمة  األمة  هذه  وقفت  فقد 
زمان ومكان، واستطاعت جتاوز األزمات والنكبات التي حلت هبا، وجددت أمر 
لتنتقل  نفسها من جديد  إىل بعث  احتاجت  إىل ذلك، وكلام  التقادم  دينها كلام دعا 
من الغفلة إىل اليقظة، ومن الذل إىل العزة، ومن اجلزر إىل املد، وذلك من فضل اهلل 
عليها، وبسبب انجاهبا علامء أفذاذ يف انواع العلوم املختلفة، فكانوا فقهاء اإلسالم، 
ومصابيح الظالم، بذلوا اجلهود كلها فيام قدموه من مؤلفات، وخمطوطات ال يزال 

بعض منها خمفيا وقسم آخر تعرض للفناء واهلالك.

حتتل الدراسات االسترشاقية حيزًا واسعًا يف جمال الدراسات اإلسالمية وهلذه 
العلمية،وال تكاد ختلو دراسة علمية  الدوائر  العلمي يف  الدراسات أمهيتها وثقلها 

من اإلشارة إليها.
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العقيدة،  يف  املتنوع  اإلسالمي  الرتاث  االسترشاقية  الدراسات  تناولت  لقد 
العلوم  من  وغريها  واآلداب  والتاريخ،  والسرية  واحلديث  والتفسري  والتصوف، 
واملعارف والفنون، وكان للمسترشقني صولة وجولة، وآثار كبرية يف جماالت الثقافة 

والفكر، وبعض آثارهم كانت ترسم صورة مشوهة اإلسالم وفكره.

لقد شغل الفكر العاملي بدارسة سرية الرسول حممد  يف مدة تزيد عىل أربعة 
قرون، ويف انتاج فكري، وبسائر اللغات احلية وغريها، وهذا ما يؤكد ان )السرية 
النبوية( متميزة بخصائص وصفات ال توجد يف سائر األعالم والشخصيات العاملية.

لقد مثلت شخصية الرسول الكريم حممد  ميدانًا واسعًا لكتابات املسترشقني 
منذ ان نشأ االسترشاق يف العصور الوسطى األوربية وحتى االن، إذ انجز الغرب 
الظاهرة  اهلدف دراسة هذه  ليس  املرشفة،  تناولت سريته  التي  املؤلفات  مئات من 
كافة،  العامل  أرجاء  يف  البرش  من  للماليني  انسانيًا  وغداء  روحيًا  دينًا  صارت  التي 
وانام رغبة يف إجياد منافذ وثغرات يمكن من خالهلا تشويه سريته العطرة باختالق 

األباطيل ونسبها إليه.

ان الرصاع بني احلق والباطل، والكفر واإليامن، سيظل قائام ما بقيت الساموات 
واألرض، ال هتدأ معاركه، وال ختبو جذوته، وال تنتهي حوادثه، لكن مهام بلغت 
قوة الباطل وصولته، ومهام كانت دولته وكثرته فان العاقبة ستكون بإذن اهلل ألولياء 
اهلل املتقني، ودعاته املخلصني، فحسب دعاة احلق اهنم يستمدون قوهتم من قوة اهلل، 

. ويأخذون أدلتهم من كتاب اهلل، وسنة رسوله

من  رضوب  عىل  ترتكز  التي  الواهية  احلجج  إال  هلم  فليس  الباطل  دعاة  أما 
اجلهل، واألوهام.
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جتاه  الغريب  العقل  تشكيل  عىل  مبكر  وقت  منذ  الدراسات  هذه  عملت  لقد 
اإلسالم، وحتديد موقفه جتاهه، بحيث يمكن القول ان املوقف الغريب العدائي جتاه 

اإلسالم هو موقف االسترشاق ذاته من اإلسالم. 

كام عملت الدراسات االسترشاقية من جانب أخر عىل تشكيل عقلية الصفوة 
العلمية يف العامل اإلسالمي من خالل البعثات للجامعات الغربية، مما أدى الستمرار 
النسق املعريف االسترشاقي، يزاد عىل هذا ما حتدثه ترمجة الدراسات االسترشاقية إىل 
الشخصية  تأثري فكري يف  العامل اإلسالمي من  املحلية يف  اللغات  أو  العربية  اللغة 

املسلمة.

ومن هنا كان االسترشاق وال يزال جزءًا ال يتجزأ من قضية الرصاع احلضاري 
علامنيته  يف  الغريب  والعامل  وحضارته،  وقيمه  دينه  يف  اإلسالمي  العامل  عاملني،  بني 
األوربية  التطورات  صيغت  لالسرشاق  الكبري  التأثري  ضوء  ويف  ومدنيته،  وماديته 

عن اإلسالم، وتشكلت مواقف الغرب إزاءه. 

نتائجهم،  وتشاهبت  النبوية،  السرية  دراسة  يف  املسترشقني  مناهج  افرتقت 
الشكوك  املناهج  تلك  لقد زرعت  والعلمية؛  املوضوعية  فيها يشء من  يتحقق  ومل 
باملعلومات  واألمريكي  األوريب  العام  الرأي  وغذت  القراء،  نفوس  يف  واألوهام 
العدائية لإلسالم، مناهج قامت يف مجلتها عىل أساطري انطبعت يف عقول املسيحيني 

. منذ احلروب الصليبية حول شخصية الرسول

الفكر  صعيد  عىل  خماطر  من  يكتنفها  ما  عىل  املسلمة  األمة  تنبيه  سبيل  ويف 
والعقيدة وكشف ما حياك ضدها من رشور، والرد عىل ما يقال عن دينها وتارخيها 
من مفرتيات، وبغية التصدي ألخطار االسترشاق يف جمال الدراسات اإلسالمية، 
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النبوية  السرية  من  املسترشقني  موقف  بـ:  واملوسوم  املوضوع  هلذا  اختيارنا  كان 
))تطابق املظهر واختالف املضمون((

مهدت  التي  العالمات  ظهور  من  حياته  معرفة    اهلل  رسول  بسرية  ويراد 
الدعوة  طريق  عىل  رمحانية  أضواء  تلقي  سامت  من  مولده  سبق  وما  لرسالته، 
املحمدية، ومولده ونشأته وحتى مبعثه.وما جاء بعد ذلك من دعوة الناس إىل الدين 
احلنيف، وما لقي يف سبيل نرش اإلسالم من معارضة، وما جرى بينه  وبني من 
احلق  راية  له حتى علت  استجاب  والسيف، وذكر من  بالقول  عارضه من رصاع 

وأضاءت شعلة اإليامن.

عرض  عىل  مركزين  علميًا،  موضوعيًا  منهجًا  الدراسة  هذه  يف  اعتمدنا  لقد 
السرية النبوية الرشيفة يف أفكار املسترشقني وأرائهم وأقواهلم، فجاء البحث بمقدمة 

ومتهيد تناولت فيه أقوال املسترشقني يف حياة النبي حممد  يف سنيه األوىل.

يف  املسترشقني  أقوال  منها:  األول  تضمن  حماور  ثالثة  عىل  البحث  قسمنا  ثم 
. مولد النبي حممد وأسمه

حليمة    حممد  الرسول  مرضعة  عن  املسترشقني  أقوال  فتضمن:  الثاين  أما 
 مع عمه أيب  النبي  انطباعات املسترشقني من خروج  الثالث:  السعدية،وشمل 

طالب إىل الشام وأخبار بحريا الراهب عنه.

ثم ختمنا الدراسة بخامته تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وقائمة 
بأهم املصادر واملراجع املعتمدة فيه، ونسأل اهلل عز وجل ان جيعل هذا العمل مباركًا 
انتهى  به كل من  ينفع  لنا يف حياتنا وبعد مماتنا، وان  نافعًا  الكريم،  خالصًا لوجهه 
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إليه، فانه خري مسؤول وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة 
إال باهلل العيل العظيم، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله، وخريته من خلقه 

نبينا حممد وعىل آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
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تمهيد

أقوال المستشرقين عن حياة النبي محمد  في سنيه األولى 

َوَأنُتم  إاِلَّ  َتُوُتنَّ  َواَل  ُتَقاتِِه  َحقَّ  الّلَ  ُقوْا  اتَّ آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ ﴿يا  تعاىل:  اهلل  قال 
ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها  ُقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ا النَّاُس اتَّ َ ْسِلُموَن﴾)1(، ﴿َيا َأيُّ مُّ
ُقوْا الّلَ الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم إِنَّ الّلَ  َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَم ِرَجااًل َكثرِيًا َونَِساء َواتَّ
َ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديدًا * ُيْصِلْح  ُقوا اللَّ ِذيَن آَمُنوا اتَّ ا الَّ َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا﴾)2(، ﴿َيا َأيُّ
َعِظيًم﴾)3(، َفْوزًا  َفاَز  َفَقْد  َوَرُسوَلُه   َ اللَّ ُيِطْع  َوَمن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  َأْعَمَلُكْم   َلُكْم 

ُكْم َتتَُّقوَن﴾)4(، ﴿َيا  ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَّ ا النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَّ َ ﴿َيا َأيُّ
ِ َما  ُكْم َوإِن َتْكُفُروْا َفإِنَّ لِلَّ بُِّكْم َفآِمُنوْا َخرْيًا لَّ قِّ ِمن رَّ ُسوُل بِاْلَ ا النَّاُس َقْد َجاءُكُم الرَّ َ َأيُّ
قُّ  ا النَّاُس َقْد َجاءُكُم اْلَ َ َمَواِت َواأَلْرِض َوَكاَن الّلُ َعِليًم َحِكيًم﴾)5(، ﴿ُقْل َيا َأيُّ ِف السَّ
َم َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأَنْا َعَلْيُكم  َتِدي لَِنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإِنَّ َم َيْ بُِّكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ ِمن رَّ
بَِوِكيٍل﴾)6(، ﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا إَِل َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ الّلَ 
ْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا  ن ُدوِن الّلِ َفإِن َتَولَّ َك بِِه َشْيئًا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّ َواَل ُنْشِ

بَِأنَّا ُمْسِلُموَن﴾)7(.

واضحة،  حقائقه  وان  واخلري،  النور  عىل  النوافذ  مفتوح  دين  اإلسالم  ان 
ومعقولة، ورصحية، وهادية، وانسانية، وعاملية، وخالدة)8(.
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النبي  تتم، فأرسل  ان  ان يكمل، ولنعمته  لدينه  أراد اهلل سبحانه وتعاىل  ولقد 
اخلاتم حممدا ، وجعل رشيعته عامة وصاحلة لكل زمان ومكان، واحلديث عن 

)النبي اخلاتم( وعن )عموم رسالته( حيتاج منا إىل وقفة قد تطول، وقد تقرص.

 وأحداثها كتب كثرية، منها )كتب  ان الكتب التي روت حياة رسول اهلل 
السري( وهذه رصدت حياة النبي ، وأرخت هلا، و)كتب املغازي( وهذه عّرفت 
التي كان يتحىل هبا يف حروبه، وكيف كان  بغزواته، وبعوثه، ورساياه، واألخالق 
عن  حتدثنا  وهي  الشامئل(  و)كتب  منهم.  اهلل  أمكنه  ان  دعوته  أعداء  مع  يتعامل 
ثم  األذكار(،  و)كتب  اخلصائص(،  و)كتب  واخُلُلقية،  اخَلْلقية    النبي  صفات 
هناك كتب )الصحاح، والسنن، واملسانيد(، هذا فضاًل عىل ما رواه القران وحكاه، 
عن سرية النبي وأخالقه، وسئلت أم املؤمنني عائشة عن خلق النبي  فقالت 

كلمتها املشهورة: » كان خلقه القران«)9(.

ال توجد شخصية معلومة لنا يف مجيع نواحي احلياة وليس فيها ما نجهله وما 
، فحياته كلها واضحة صافية  التاريخ غري حياة حممد  هو مكتوم وراء حجب 
القران معجزة اإلسالم األوىل، وكان الرسول  كاملرآة، ليلها كنهارها)10(. لقد كان 

بذاته وأخالقه وسريته وانتشار دعوته معجزة اإلسالم الثانية.

ظلت سرية رسول اهلل  بوابة للطعن يف اإلسالم، من لدن املسترشقني ومن 
منذ  نبي اإلسالم  األوربيني عن اإلسالم، وعن  أفكار  تتغري  آثارهم، ومل  سار عىل 

احلروب الصليبية.

مجيع  من    الرسول  حياة  عىل  هجومهم  املسترشقني  من  نقرأه  ما  لكن 
جوانبها، منذ والدته إىل ان وافاه اهلل، أكثر من هجومهم عىل القران الكريم، وذلك 
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إلفهام الغرب ان من تكون حياُتُه عىل هذا النحو ال يمكن ان يكون جادًا يف دعوته 
إىل الناس يف الدين الصحيح، لذا نرى العديد من املؤلفني الغربيني يدعون ان حياة 

حممد  غامضٌة وغري معلومة. 

وتردد عند أكثر املسترشقني، ما تردد عند قادة املرشكني من مزاعم عىل عهد 
شاعر،وساحر،  السواء:  عىل  املرشكني  وعند  املسترشقني  عند  فهو   ، النبي 
وكاهن، وجمنون، ومصاب بداء الرصع، قرانه أضغاث أحالم، وأساطري األولني، 
ُنوٌن﴾)11(  ْ مَّ ٌم  ُمَعلَّ َوَقاُلوا  َعْنُه  ْوا  َتَولَّ ﴿ُثمَّ  الكريمة  اآلية  وما زادوا شيئا عاّم جاء يف 
اعتربها   - باجلنون  واهتامه  له  البرش  بتعليم   – البائدة  القرشية  االهتامات  وهذه 
َم من  م بكونه َتَعلَّ املسترشقون فتوحات جديدة ونابعة من احلداثة الفكرية! فقد اهتُّ

معلم، ولكن معلمه غري معروف!

واألمثلة عىل ذلك كثرية ومنها: 

قول املسترشق كارل بروكلامن: »ولسنا نملك بينة موثوقًا هبا عن حياة النبي 
األوىل«)12(. أما رودنسون)13( يقول عن طفولة الرسول : »انه ال يملك معلومات 

مؤكدة عنها«)14(. ويقول سيديو)15(: »كانت سنوات حممد األوىل غامضة«)16(. 

 األوىل  النبي حممد  باعتقاد غموض حياة  أيضا  وقد سار عىل هنج هوالء 
فيقول: »فاننا ال   األوىل  الرسول  املسترشق جاك ريسلر)17( يتحدث عن حياة 
هاقية«)18(. ويتكلم أيضًا  نملك أبدًا شهادات أكيدة حول سنواته األوىل وحياته الرَّ
عىل حياة الرسول حممد  تور اندرية )19( فيقول: »وأكثر ما جاءنا عن حياته األوىل 

معلومات أسطورية«)20(.
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ان قول املسترشقني مغاير للحقيقة والعلم، حني قالوا »بان حياة النبي األوىل ال 
نعرف عنها شيئًا«، فكيف أجازوا النفسهم ان يقولوا ذلك وهم يعلمون كام يعلم كل 
شخص أتيح له يشء من الثقافة والدراسة التارخيية، انه مل تعرف ترمجة حلياة انسان يف 
التاريخ، كام عرفت ترمجة حياة النبي حممد ، فهو حفيد سيد قريش وعظيمها عبد 
املطلب، وهو من حتدثت عنه مكة ويثرب، ملا أحاطت والدته ظروف قاسية، حني 
توىف أبوه عبد اهلل يف دار الغربة يف يثرب، تاركًا أبنًا مل تلده أمه آمنة بعد، وما أعقب 
ذلك من حياته يف حجر جده عبد املطلب، ومتابعة أخباره وهو يف رعاية عمه أيب 
 طالب، وما رافق ذلك من مشاركته يف أحداث مكة، إىل جتارته إىل الشام بامل خدجية 
، ثم زواجه منها، وكذلك موقفه من خالف بطون قريش حول إعادة احلجر 

األسود إىل مكانه يف الكعبة الذي كان حديث أهل مكة)21(.

ويرد سليامن الندوي عىل أقوال املسترشقني بقوله: »ال تكون حياة أحد كاملة 
ومنزه عن العيوب واملثالب، إال إذا كانت معلومة للناس بجميع أطوارها، ومتجلية 
 من ميالده إىل ساعة وفاته معلومة  هلم دخائلها من كل مناحيها، وحياة حممد 
للذين عارصوه وشهدوا عهده، ان مجيع شؤونه وأطوار حياته من والدته ورضاعته 

وطفولته إىل ان صار يافعًا وشابًا كل ذلك ظاهرًا أمره معلومـة تفاصيله«)22(.

ونعتقد ان ما ذكره املسترشقون عن حياة النبي حممد  باهنا غامضة، أرادوا 
 ، حممد  النبيني  وخاتم  املرسلني  سيد  حياة  مراحل  من  مرحلة  يف  يشككوا  ان 
بانه قضاها يف  قيل  التي    املسيح  األنظار عن مرحلة غامضة يف حياة  ليبعدوا 
منطقة )الربوة( يف اهلند)23(. وهناك بعض املسترشقني يرون ان حياة حممد  كانت 
  ان حياة حممد  أكد  الذي  املسترشق سميث)24(  ومنهم:  معلومة وغري غامضة 
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أما  إال شذرات،  األنبياء  كثريًا من سري  نعلم  »قد ال  بقوله:  معلومة وغري غامضة 
اإلسالم فأمره واضح كله ليس فيه رس مكتوم عن أحد وال غمة ُيبهم، ففي أيدي 
وملتن،  لوثر،  أمر  من  يعلمونه  كالذي  حممد  أمر  من  يعلمون  وهم  تارخيه،  الناس 
كل  نورها  يتبني  الضحى،  أو  الشمس  كأنه  النهار  وضوح  واضح  كله  واألمر 

يشء«)25(.

أما املسترشق غوستاف لوبون)26( فيقول عن النبي حممد: »نعرف ما فيه الكفاية 
عن حياة حممد، إما حياة املسيح فمجـهولة تقريبًا، وانك لن تطمع ان تبحث عن 

حياته يف االنجيل«)27(.

أكثر من ستة  قبل  تفاصيل حياته  بجميع  معروفًا  كان    الرسول حممدًا  ان 
 وصفاته وحياته، وانه سوف يصبح  قرون، أمل يتكلم االنجيل عن النبي حممد 
ِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه  يتيام؟ إذ روي عن القرطبي انه ملا نزل قوله تعاىل: ﴿الَّ
 عبد اهلل بن سالم وقد كان  َأْبَناءُهْم﴾)28(، سأل عمر بن اخلطاب  َيْعِرُفوَن  َكَم 
كتابيًا فأسلم، أتعرف حممدًا  كام تعرف أبنك؟ فقال: نعم وأكثر، بعث اهلل أمينه 
يف سامئه إىل أمينه يف أرضه بنعته فعرفته، أما أبني فال أدري ما الذي قد كان من أمه، 
ولقد كان سبب إسالم سلامن الفاريس  تتبع خرب النبي حممد  وصفاته من 

اإلنجيل والرهبان وعلامء الكتاب)29(.

ان ما قدمه ونقله الرواة عن حياة الرسول حممد  كان سجالًّ كاماًل وأميًنا عن 
دقائق وحقائق حياته، وما رصده صحابته عن حياته منذ البدء إىل النهاية، وكتبوها 
بكل عناية، يف دواوين السنة وكتب املغازي والسري، حتى ان َأَدق األعامل وأخفاها، 

وأجل األحداث وأقلها كانت ماثلة للتاريخ عىل وجهه العلمي الصحيح)30(.
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ومع مرور األيام بدأت صورة االسترشاق تتضح وأبعاده تستبني، ولكن بعض 
الدارسني يرى ان ذلك مل يتم أو مل يصبح واضحًا يف أذهان املثقفني من أبناء أمتنا 
إال قبل عقدين من الزمان فقط، ليس معنى ذلك ان اسم االسترشاق ما كان يظهر 
عىل ألسنة الناس، وما كانت بعض أقوال املسترشقني املتداولة يف األوساط اجلامعية 
ليس  االسترشاق  ان  معرفة  ولكن  استرشاقية،  وآراء  أفكار  باهنا  لتعرف  وغريها 
مرشوعًا فرديا وانام هو مؤسسة متضامنة متعاونة عىل اختالف البلدان التي ينتسب 
إليها املسترشقون، وعىل اختالف اللغات التي ينطقها املسترشقون، وعىل اختالف 
سياسات الدول التي ينتمون إليها، تبقى املؤسسة من وراء ذلك تتسم بصفات ثابتة 

يف التعامل مع الرتاث اإلسالمي. 

أوال: أقوال المستشرقين في مولد النبي محمد  واسمه

يقول ابن هشام: «ولد النبي حممد  يوم االثنني الثنتي عرشة ليلة خلت من 
شهر ربيع األول يف عام الفيل)31( سنة 570م أو 571م«)32(. 

ويقول الطربي: »وعن أيب قتادة عن عمر رمحه اهلل انه قال للنبي  يا نبي اهلل، 
أأصوم يوم االثنني؟ قال : )ذاك يوم ولدت فيه، ويوم انزلت عيّل فيه النبوة(«)33(، 
وبيته،  لنبيه  اهلل  قدمها  مقدمة  الفيل  أمر  وكان  الفيل  عام  يف    النبي  والدة  إذن 
فنرص اهلل أهل مكة عىل أهل الكتاب نرصًا ال صنع للبرش، وتعظياًم للبيت احلرام)34(، 

وحادثة الفيل ثابتة بنص القران.

)انا  يقول:    اهلل  ابن سعد قال عفان بن مسلم: »سمعت رسول  ورد عند 
حممد وأمحد والارش واملاحي واخلاتم والعاقب(«)35(، كام ورد عند ابن عبد الرب)36( 
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ان جد النبي  عبد املطلب ختنه يوم سابعة وجعل له مأدبة وسامه حممدًا، وقال 
ابن هشام)37(: »فلام وضعته أمه  أرسلت إىل جده عبد املطلب، انه قد ولد لك 
غالم فأته فانظر إليه، فأتاه فنظر إليه، وحدثته بام رأت حني محلت به، وما قيل هلا 

منه، وما أمرت به ان تسميه«.

االنجيل،  والنصارى يف  التوراة  اليهود يف  لدى   معروفًا  وكان اسم حممد 
ففي نبوة اشعيا اإلصحاح األول يقول: »اين جعلت أمرك يا حممد يا قدوس الرب 

أسمك موجود إىل األبد«)38(.

ويف سفر حبقوق يف اإلصحاح الثالث يقول: »قال جاء اهلل من التيمن والقدوس 
من جبل فاران وامتألت األرض من حتميد أمحد وتقديسه ومأل األرض هبيبته«)39(.

قبل  املنورة  باملدينة  لليهود  رئيسًا  -وكان    سالم  بن  اهلل  عبد  عن  وروي 
إسالمه- قال: »اين أجد يف التوراة مكتوبًا )حممد رسول اهلل ال َفظٌّ وال غليظ وال 

سخاب)40( يف األسواق، وال جيزي بالسيئة ولكنه يعفو ويصفح(«)41(.

أما يف اإلنجيل فقد ذكر يف لوقا اإلصحاح الثاين:»احلمد هلل يف السموات، وعىل 
األرض اإلسالم، وللناس أمحد«)42(.

عثيمة:  موىل  سهل  عن  الزمعي  يعقوب  بن  موسى  »قال  سعد:  ابن  ويقول 
 يف  النبي  ان صفة  يقرأ االنجيل، فذكر  َمرِس، وكان  انه كان نرصانيًا من أهل 

االنجيل، وهو من ذرية إسامعيل اسمه أمحد«)43(.

ويف إنجيل يوحنا يف اإلصحاح اخلامس عرش: »ان الفارقليط روح احلق الذي 
يرسله اهلل هو يعلم كل يشء«)44(، ومعنى فارقليط حامد ومحاد وأمحد. 
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ويف إنجيل برنابا اإلصحاح الواحد واألربعني ورد الترصيح باسم النبي حممد 
: »فلام التفت أدم رأى مكتوبًا فوق الباب ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل«.

تعاىل: بقوله    حممد  باسم  والنصارى  اليهود  علم  إىل  القران  أشار   وقد 
َا َبْيَ َيَديَّ  قًا ملِّ َصدِّ ِ إَِلْيُكم مُّ ائِيَل إيِنِّ َرُسوُل اللَّ ﴿َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إِْسَ
اآلية  تفسري هذه  ُد﴾)45(. ويف  َأمْحَ اْسُمُه  َبْعِدي  ِمن  َيْأِت  بَِرُسوٍل  ًا  َوُمَبشِّ ْوَراِة  التَّ ِمَن 
قد  التوراة  يعني  ُد﴾،  َأمْحَ اْسُمُه  َبْعِدي  ِمن  َيْأِت  بَِرُسوٍل  ًا  »﴿َوُمَبشِّ كثري:  ابن  يقول 
النبي  الرسول  برشت يب وانا مصداق ما أخربت عنه، وانا مبرش بمن بعدي وهو 

األمي العريب املكي أمحد«)46(.

 ثانيا: أقوال المستشرقين عن مرضعة الرسول محمد

من  السعدية  حليمة  يد  عىل  سعد  بني  يف  وتربيته    الرسول  رضاعة  ان 
الكثري  ان  أيضا  والغريب   ، حممد  الكريم  الرسول  نشأة  يف  املشهورة  احلوادث 
من املسترشقني يتجاهل حادثة شق الصدر التي حدثت يف بني سعد عىل الرغم من 
النبي  امرأة عىل  »استأذنت  ابن سعد:  فيقول  السرية،  العديد من كتب  ورودها يف 
، وقد كانت أرضعته، فلام دخلت عليه قال: أمي أمي! وعمد إىل ردائه فبسطه 

هلا فقعدت عليه«)47(.

أرضعته،  التي    اهلل  رسول  أمُّ  عدية  السَّ حليمة  ان  فيذكر  هشام  ابن  أما 
بن  بني سعد  من  نِسوٍة  ترضعه، يف  هلا صغري  وابن  مع زوجها  بلدها  من  خرجت 
أتان  عىل  فخرجت  شيئًا،  لنا  تبق  مل  شهباء  سنة  »يف  قالت:  الرضعاء،  تلتمس  بكر 
يل، َقْمَراَء معنا شارف لنا واهلل ما تبضُّ بقطرٍة، وما ننام ليلنا أمجع من صبينا الذي 
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معنا، من ُبكائه من اجلوع، ما يف ثديي ما يغنيه، وما يف شارفنا ما يغذيه«)48(. وذكر 
ابن هشام قدوم مرضعة الرسول  حليمة السعدية إىل مكة: »قدمنا مكة نلتمس 
 فتأباه، إذا قيل هلا: انه  ضعاء، فام منا امرأة إال وقد عُرض عليها رسول اهلل  الرُّ
يتيم، وذلك انا انام كنا نرجو املعروف من أيب الصبي، فكنا نقول: يتيم !! وما عسى 
ان تصنع أمه وجده، فلام أمجعنا االنطالق قلت لصاحبي: واهلل اين ألكره ان أرجع 
من بني صواحبي ومل أخذ رضيعًا، واهلل ألذهبن إىل ذلك اليتيم فألخذنه، قال: ال 
عليك ان تفعيل، عسى اهلل ان جيعل لنا فيه بركًة)49(، فلام وضعته يف حجرها أقبل عىل 
ثدهيا بام شاء من لبن، فرشب حتى روي، ورشب معه أخوه حتى رويا ثم ناما، ثم 
قدمت مع زوجها منازهلم من بالد بني سعد، وما أعلم أرضًا من أرض اهلل أجدب 
نا... فلم تزل تتعرف من  منها، فكانت غنمها تروح عيل حني قدمنا به معنا شباعًا لبُّ
الغلامن،  الزيادة واخلري حتى مضت سنتاه وفصلتُه، وكان يشبُّ شبابًا ال يشبه  اهلل 
فلم يبلغ سنتيه حتى كان غالمًا جفرًا«)50(. وعندما تزوج حممد  من خدجية بنت 
خويلد  أتت إليه أمه من الرضاعة حليمة السعدية إىل بيته فرحب هبا، ثم شكت 
له من سوء احلال بسبب ما تعرض البالد من فقر، ومن ثم أدى إىل هالك أغنامها 
فذهب الرسول الكريم  إىل زوجته خدجية وكلمها فأعطتها أربعني شاه وبعريًا 

هادئًا لرتكب عليه ثم خرجت إىل بيتها)51(.

أما الدليل األخري عىل إقامة الرسول  يف بني سعد يف طفولته، والتي كانت 
ما  هي  الفصيحة  اللغة  وكانت  هوازن،  قبيلة  فروع  أحد  بكر  بن  سعد  بني  قبيلة 
انا  )انا أعربكم،   يقول ألصحابه:  النبي حممد  القبيلة، فكان  اشتهرت هبا هذه 

قريش، واسرتضعت ف بني سعد بن بكر()52(.



أ.م.د. قاسم جواد اجليزاين

275 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

وهنا نجد العديد من املسترشقني من ينكر هذه احلادثة ويعدوها من الروايات 
غري الصحيحة، ومن هوالء املسترشقني املسترشق مكسيم رودنسون الذي يقول: 

»ان هذه الرواية غري صحيحة«)53(.

رواية  »ان  فيقول:  )1819-1905م(  موير)54(  سريوليم  املسترشق  أما 
حمض  هي  السعدية  حليمة  لدن  من  سعد  بني  لدى    حممد  الرسول  اسرتضاع 
أساطري«)55(. إما املسترشق مونتغمري وات)56( فيذكر هذه الواقعة -وهي رضاعة 
ويقول:  الرواية  هذه  يف  يشكك  األخري  يف  انه  إال   - ملحمد  السعدية  حليمة 

»وبالتايل فهي حقيقة بالنسبة هلم ومناسبة إلطالة حياة نبيهم«)57(.

ومن الغريب ان املسترشقني ينكرون هذه احلادثة التي هي من احلقائق التي ال 
يستطيع أحد ان يامري فيها أو ان ينكرها الن حليمة السعدية ال تزال عىل قيد احلياة 
 فكان الرسول يرحب هبا   وكانت تأيت إىل حممد  عندما كرب الرسول حممد 
ويكرمها وينادهيا: )أمي.. أمي( أمام اجلميع)58(. إذن فليس هناك أية شبهة يف واقعة 

إرضاع حليمة السعدية للنبي  وإقامته يف قبيلة بني سعد.

إلى  طالب  أبي  عمه  مع    النبي  خروج  من  المستشرقين  انطباعات  ثالثا: 
الشام وأخبار بحيرا الراهب عنه. 

يقول ابن هشام عن خرب بحريا بشكل ملخص: »ان أبا طالب خرج يف ركب 
، فرق  تاجرًا إىل الشام، فلام هتيأ للرحيل وأمجع املسري، صب به)59( رسول اهلل 
الركب  نزل  فلام  أبدًا،  أفارقه  وال  يفارقني  وال  معي،  به  ألخرجن  واهلل  وقال:  له 
إليه علم  له، وكان  بحريا يف صومعة  له  يقال  راهب  الشام وهبا  أرض  برصى من 
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أهل النرصانية، فصنع هلم طعامًا، فلام رآه حيريا جعل يلحظه حلظًا شديدًا، وينظر 
إىل أشياء من جسده، حتى قام إليه بحريا فجعل يسأله عن أشياء من حاله يف نومه، 
وهيئته، وأموره؛ فجعل رسول اهلل  خيربه، فيوافق ذلك ما عند بحريا من صفته، 
ثم نظر إىل ظهره فرأى خاتم النبوة بني كتفيه عىل موضعه من صفته التي عنده، فلام 
بلده، واحذر عليه،  إىل  بابن أخيك  فارجع  له  فقال  أقبل عىل عمه أيب طالب  فرغ 

فخرج به عمه أبو طالب رسيعًا حتى أقدمه مكة حني فرغ من جتارته بالشام«)60(.

ومن هذه الرواية اخذ بعض املسترشقني باالدعاء ان النبي حممد  قد أخذ 
القران من )بحريا( وهو أحد أحبار النصارى، عن طريق اللقاء الذي مجعهم معًا، 
عىل الرغم من ان شخصية هذا العامل ومكانته جمهولتان، فرصة من أجل ان يومهوا 

العامل الغريب بان حممدًا قد نال من هذا اللقاء حظوة من عند هذا الراهب)61(.

ان تلمس كل حسنات اإلسالم وحماوله نسبتها إىل أصول هيودية أو نرصانية، 
هذا املنهج كان منذ البدء معمواًل به وال يزال حتى الوقت احلارض يظهر يف عبارات 
املسترشقني املعارصين، فالقضايا التي تتصل بتوحيد اإلله، وبطرح العقيدة الدينية 

يشار فيها إىل أثر بحريا الراهب.

ان ما يعرف عن هذا الراهب من نصوص عن شخصيته تكاد تكون معلومات 
جرجيس  فمرة  ديانته،  وحتى  ومكانته  اسمه،  خيص  فيام  متفقه  وغري  متضاربة 
اآلرامية  من  مشتق  انه  ومرة  رسجس،  ورابعة  رسجيس  وثالثة  جرجس  وأخرى 
املتبحر، ومرة ينسب لقبيلة عبد  العامل  املنتخب، وأخرى من الرسيانية معناه  معناه 

القيس، ومرة نرصاين وأخرى هيودي)62(.
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ومن املسترشقني الذين أكدوا هذا الرأي املسترشق إيرفنج واشنطن)63( الذي 
»يبدو  فقال:  النرصانية،  باملبادئ  تأثر  قد    حممد  النبي  ان  لنا  يصور  ان  حاول 
التبشري بدينه قد توسم اخلري يف هذا الشاب الذكي، ابن  الراهب احلريص عىل  ان 
أخي سادن الكعبة، ورأى انه خري من حيمل بذور املسيحية إىل مكة، ومن الطبيعي 
ان حيرص هذا الراهب عىل ان يمنع ذلك الشاب، والذي قد ينجح يف حتويله إىل 

املسيحية من اعتناق اليهودية«)64(.

منه  يتعلم  أو  بحريا  كان جيالس    الرسول  ان  ذكر  فقد  بديل  املسترشق  أما 
طوياًل فيقول: »فراح الراهب حيادث العريب الصغري وكانام حيادث رفيقًا من رفقائه، 
ينطق  ما  إىل  السمع  حممد  وأرهف  األصنام،  عبادة  وسفه  عيسى،  بعقيدة  فأخربه 

الرجل به«)65(. وكالم بديل هو اآلخر من نسيج اخليال واالبتعاد عن احلقيقة.

ورشحه  التوراة  يف  ورد  ما  بني  الديني  القصص  يف  تشابه  أوجه  هناك  نعم 
التلمود، واإلنجيل، وبني ما ورد يف القران الكريم، ولكن هذا التشابه ال يعود إىل 
كون القران اقتبس تلك الصور من التوراة واإلنجيل، وانام لكون األصل واحدا، 
نحن ال ننكر ان اإلنجيل وان التوراة من عند اهلل، ولكننا نقول ما أثبته القران من 
كون اإلنجيل والتوراة مل يعودا كلمة اهلل تعاىل بسبب التحريف الذي وقع، والذي 
وكون  واحدًا  اإلهلي  الوحي  فكون  منه،  احلق  وختليص  وحتديده  متييزه  يمكن  ال 
العقائد الدينية واحدة، والرشائع هي التي ختتلف، هذا األمر يؤدي بالطبع إىل ان 
يلتقي الوحي اإلهلي لألنبياء مجيعًا يف بعض اجلوانب. ونجد ان املسترشق سيديو 
حتدث عن هذا اللقاء فقال: »فبلغ برصى فاجتمع فيها ببحريا الذي كان اسمه، لدى 

النصارى جرجيس أو رسجيس، فنال ُحظوًة عنده«)66(.
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وذهب وات إىل ان النبي حممد  يف املدينة أخذ ينقل من اليهودية واملسيحية 
لصياغة ديانة جديدة، واّدعى ان وجوده بغار حراء كان فرارًا من حرارة الصيف)67(.

ومل يكتف املسترشقون هبذا الكالم الذي ال يستند إىل البحث العلمي الدقيق، 
بل انكر بعض منهم هذا اللقاء، ومن هوالء املسترشقون املسترشق رودنسون فبعد 
بنبوة  يعرتفا  حتى  وضعًا  وضعت  »اهنا  يقول:  الطربي  من  القصة  هذه  أقتبس  ان 
الرسول من قبل أحدى الديانتني التوحيديتني اليهودية واملسيحية باعتبار اإلسالم 

وارثا هلام«)68(.

إما املسترشق وات فقد رسد هذه الرواية طبقًا ملا قاله ابن إسحاق، ولكنه شك 
يف حدوثها مع اعرتاف بان املسلمني يعدوهنا من احلقائق فيقول: »ومع ذلك فثمة 
جدال حول بعض هذه النقاط، وبالتايل فهي حقيقة بالنسبة هلم«)69(، وما يفهم من 

كالمه شكه يف الرواية.

سرية  كتبوا  املسلمني  ان  زعم  عندما  اللبناين،  حّتي  فيليب  الرأي  هذا  وأكد 
 كام يرغبون ان تظهر هذه السرية، وليس كام هي يف احلقيقة والواقع،  الرسول 
التبجيل والتعظيم، ووضعوا  وخلعوا عىل مؤسس ديانتهم وباين جمدهم كثريًا من 

لذلك أحاديث ونحلوه أفعااًل ليست له)70(. 

فلو  األمر،  هذا  خلطورة  التفصيل  من  بيشء  املسألة  هذه  نتناول  ان  بنا  وجيدر 
افرتضنا جداًل، ان الرواية تصلح لالستشهاد وان الرسول  التقى بحريا الراهب، 
فكيف يعقل ان بحريا علم الديانة املسيحية للنبي حممد  وهو مل يتجاوز الثانية 

عرشة من عمره. 
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وهل من املعقول ان يأخذ حممد  وهو طفل صغري رشيعة اليهود والنصارى 
يف لقاء عابر ال يتجاوز لقاء عىل الغداء أو العشاء؟

ويقول أبو احلسن الندوي: »ان صحت هذه الرواية – ال يقوله عاقل رزق من 
 – ة، فكيف يعقل غالمًا ال جياوز عمره تسع سنوات  سالمة العقل واإلنصاف ذرَّ
عىل األصح – واثنتي عرش عاًم – عىل األكثر – تلقى من شيخ ال يعرف لغته، ومل 

جيلس إليه إال ما يستغرقه وقت اجللوس عىل مائدة«)71(.

ان من يقرأ سرية النبي حممد  جيد يف سريته الطاهرة األخالق العظيمة التي 
مل جتتمع ومل تتكامل إال يف ذات حممد  من حني والدته ثم مبعثه إىل ان انتقل إىل 
 وان اهلل كمل خلقه وُخلقه وهّيأه  الرفيق األعىل، وهذا دليل عىل صدق نبوته 
الن يكون رسواًل وان حممدًا  ومنذ صباه مفطوٌر عىل كره عبادة األصنام، وكان 
يمقت اللعب والطرب واخلمر وغريها من الرذائل، ومل يقع يف منطقة الدنايا قط، 

وكان يف شبابه أسوًة يف االستقامة واألخالق الفضيلة.

ان خلط السم بالدسم، بالثناء عىل احلضارة العربية واهنا تستحق اإلشادة هبا، 
ومن ناحية ثانية الطعون يف القران والرسول ، يعنى ان املقصود هو الطعن، وأما 
اإلطار بالثناء عىل حضارة العرب فهو للتخدير، النه يف حالة الوعي الكامل سريفض 
نبيل ونابغة ومهذب وال ينقصك إال  القارئ الشتم، ولكن إذا قيل له انك انسان 
كذا -وهذا )الكذا( يفقد اإلنسان قيمته- هذا هو األسلوب واملنهج املتبع يف معظم 
املبارشة،  األساليب  إىل  تتجه  ال  فهي  العرشين،  القرن  يف  االسترشاقية  الدراسات 

وانام تتجه إىل تغليف الكالم.
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ولو تنبهنا قليال ورجعنا إىل املائة واخلمسني سنة املاضية لوجدنا انه يصدر يف 
أوروبا بلغاهتا املختلفة كتاب كل يوم عن اإلسالم، هذه اإلحصائية التي ننتهي إليها 
عندما نعرف ان ستني ألف كتاب قد صدرت بني 1800-1950م -أي عرب قرن 
التي  باإلسالم، وبالرشق، وبالَعرِب، وبالقضايا  فلامذا كل هذا االهتامم  ونصف- 

تتصل بمنطقة بعيدة عنهم؟

ان  بعد  والسياسية  العسكرية  لقوته  الغرب  الستشعار  بدايات  هناك  طبعًا 
استقرت فيه معامل هنضته الفكرية واحلضارية عرب القرن السابع عرش والقرن الثامن 
القرن  التاسع عرش والنصف األول من  القرن  العامل خالل  باكتساح  بدأ  عرش، ثم 
العرشين، وكان هذا يقتيض أمرين: ان هُييأ الرأي العام الغريب ملثل هذا العمل، الن 
الغرب  سيكلف  واالقتصادي  والسيايس  الثقايف  واالخرتاق  العسكري  االقتحام 
اقتصادية،  وبإمكانات  عسكرية،  بقوى  ذلك  أجل  من  يضحي  ان  وينبغي  الكثري، 

وبتسخري قدرة األجهزة العلمية -إىل حني- هلذه املشكلة املثارة.

فاملسترشقون هم الذين صوروا الرشق أمام الغرب، هم الذين قالوا من هم 
املسلمون وما خصائصهم العقلية، وما ثقافتهم، وما أعرافهم وتقاليدهم،وإىل أي 
يشء يدفعهم اإلسالم، وكم يؤثر فيهم، يف الوقت الذي توضع فيه اخلطط العسكرية 

واالقتصادية. 

عندئذ صار من مهام املسترشقني ان يسخروا عددًا كبريًا من الباحثني ليكتبوا 
ابتداًء  موجهًا  يكن  مل  اخلطاب  إذن  األوروبية،  باللغات  واملسلمني  اإلسالم  عن 
لناطقي العربية أو اللغات الرشقية وإال لكانت الكتابة باللغة العربية، بل كان موجهًا 
ألوروبا، ان هذه هي صورة اإلسالم فال تتحولوا إليه، وإذا كانت هذه هي صورة 



أ.م.د. قاسم جواد اجليزاين

281 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

استنزفنا خرياهتم، وال  إذا  تلومونا  ديارهم، وال  اقتحمنا  إذا  تلومونا  املسلمني فال 
يتسمون بخصائص عقلية وجنسية  القوم  إذا تعصبنا ضدهم، الن هؤالء  تلومونا 

وثقافية ال متكنهم من النهوض بأنفسهم. 
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... الخاتمة ...

تناولت يف هذا البحث كتابات املسترشقني يف سرية الرسول  يف سنيه األوىل، 
األخطاء  إمجال  االسترشاقية، ويمكن  الكتابات  املنهجية يف  األخطاء  تعددت  وقد 
ملواقف  أو  دليل  دونام  النبوية  السرية  أحداث  يف  التشكيك  يأيت:  فيام  االسترشاقية 
أو موضوعًا  أثر من دليل ولو كان ضعيفًا  املسترشق بحثًا عن أي  فينطلق  سابقة، 
اخلطأ  أما  أحداث،  من  املسلمون  احلديث  علامء  أثبته  بام  االهتامم  عدم  مع  ليؤيده 
مسبقة،  سلبية  ملواقف  أو  ألهوائهم  وفقا  السرية  أحداث  تفسري  حماولة  فهو  الثاين 
واخلطأ الثالث النفي الكيفي ألحداث السرية دونام دليل أو برهان وقد تناول كثري 

من العلامء املسلمني املعارصين الكتابات االسترشاقية بالنقد والتفنيد.

ان تاريخ األمة اإلسالمية يبدأ بالسرية النبوية الرشيفة، فهي أول تطبيق عميل 
يعتنوا  ان  للمسلمني  بد  وال  وسلوكًا،  وأخالقًا  ورشيعة  عقيدة  اإلسالمي  للدين 
عظيم  وال  ملك  وال  مرسل  نبي  سرية  تكتب  فلم   ، حممد  الكريم  نبيهم  بسرية 
قوم كام كتبت سرية املصطفى ، فمعظم أحداثها جتدها يف كتب احلديث الرشيف 
الذي نال من عناية العلامء ما مل تعرفه أمة من األمم قبل األمة اإلسالمية وال بعدها، 
وباإلضافة إىل ذلك فان كتاب اهلل عز وجل قد أورد كثريًا من وقائع السرية النبوية 
بالتفصيل وزاد عىل ذلك بعض اللمحات عن حياة الرسول  مما ال يمكن ألحد 

علمه إاّل سبحانه الذي يعلم الرس وأخفى.
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األوىل،  للمرة  ُتطرق  التي  املوضوعات  من  ليس  االسترشاق  موضوع  ان 
مؤلفات، وكتب،  مرارًا يف  األخريين عىل وجه اخلصوص  العقدين  وانام طرق يف 
وحمارضات، ومقاالت صحفية، وحتقيقات يف املجالت والدوريات، ولكن النظرة 
إىل االسترشاق كانت تتغري باستمرار حتى انتهت إىل الصورة التي يمكن ان تعترب 

واضحة يف أذهان األجيال.

 ان حممًدا  قد أظهر دين الرسل قبله، وصدقهم، ونوه بذكرهم وتعظيمهم، 
حتى حيق لنا ان نقول: ان من آمن باألنبياء والرسل مثل موسى واملسيح وغريمها، 
 ، وحيق لنا ان نقول: ان كثرًيا من األمم، لوال حممد ، انام آمنوا هبم عن طريقه

وما قصه عليهم من القصص احلق يف أخبارهم وآثارهم، مل يؤمنوا هبم!

ولوال ان القران الكريم -ذكر ما ذكر- عن والدة املسيح وآية اهلل فيه ويف أمه 
مريم العذراء ، العترب الناس هذا املوضوع أسطورة قديمة. 

كثري  وإيامن  له،  الكتاب  أهل  شهادة  تثبت  كثرية  آيات  الكريم  القران  يف  وان 
ِْم َوَما الّلُ  بِّ قُّ ِمن رَّ ُه اْلَ ِذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَّ منهم به، كام قال تعاىل: ﴿َوإِنَّ الَّ
ِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَم َيْعِرُفوَن  بَِغاِفٍل َعمَّ َيْعَمُلوَن﴾)72(، وقوله تعاىل: ﴿الَّ

قَّ َوُهْم َيْعَلُموَن﴾)73(. ْنُهْم َلَيْكُتُموَن اْلَ َأْبَناءُهْم َوإِنَّ َفِريقًا مِّ

ان سرية حممد  أعظم من سرية غريه من األنبياء، وكذلك رشيعته، وأمته، 
 وشكك  إليه من ربه، ومعجزاته وهديه!! فمن كذب به  والكتاب الذي انزل 
فيه، فتكذيبه لغريه، وشكه فيه أوىل، ومن آمن بغريه من األنبياء، ونادي باتباعهم، 

فان إيامنه بمحمد  واتباعه أوىل، وأهدى!
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ان الذين يقدحون يف حممد ، عليهم ان يعلموا ان القدح فيه قدح يف غريه 
من االنبياء، وان الشك فيه شك يف غريه من االنبياء، وان تربئة غريه من االنبياء هو 

تربئة له من باب أوىل.
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سورة النساء، اآلية: 1.( 2
سورة األحزاب، اآلية: 71-70.( 3
سورة البقرة، اآلية: 21.( 4
سورة النساء، اآلية: 170.( 5
سورة يونس، اآلية: 108.( 6
سورة آل عمران، اآلية: 64.( 7
العلمية ( 8 البحوث  إلدارة  العامة  الرئاسة  ط1،  والنرصانية،  اإلسالم  بني  مناظرة  جمهول: 

واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 1407#، ص6.
حتقيق: ( 9 الرشيفة،  الشامئل  )ت:#911(،  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  السيوطي: 

حسن بن عبيد باحبييش، دار طائر العلم للنرش والتوزيع، بريوت، د.ت، ص213.
الندوي: سيد سليامن )ت: 1373#(، الرسالة املحمدية، ترمجة: حممد ناظم الندوي، سيد ( 10

عبد املاجد الغوري، دار ابن كثري، ط1، دمشق، بريوت، 2002م، ص46-40.
سورة الدخان، آية: 14.( 11
بروكلامن: كارل، تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترمجة: نبيه أمني فارس البعلبكي، ط 8، دار ( 12

العلم املاليني، بريوت، 1979م، ص33-32.
العليا ( 13 الدراسات  مدرسة  مدير  األصل،  فرنيس  1915م،  سنة  ولد  رودنسون  مكسيم 

بباريس، ركز يف أبحاثه عىل اجلانب االقتصادي يف اإلسالم، وله كتاب )جاذبية اإلسالم(. 
ينظر العقيقي: نجيب، املسترشقون، ط5، دار املعارف، القاهرة، 2006م، ج 359/1.

الدراسات ( 14 الظاهرة االسترشاقية وأثرها يف  احلاج: سايس سامل، نقد اخلطاب االسترشاقي 
اإلسالمية، ط1، دار املدار، بريوت، 2002م، ج106/2.

وهو لدي لويس بيرس أوجني أمييل سيديو، مسترشق فرنيس ولد يف باريس سنة 1808م، ( 15



أ.م.د. قاسم جواد اجليزاين

285 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

سنة  املتوىف  سيديو  إمانويل  جاك  جان  أبوه  كان  أيضا،  باريس  يف  1875م  سنة  وتويف 
ألشهر  الرتاجم  قاموس  األعالم  الدين،  خري  كيل:  الزر  املسترشقني.  من  فلكيًا  1832م، 
الرجال والنساء، ط3، دار العلم للماليني، بريوت، ج246/5؛ زنايت: أنور حممود، معجم 

افرتاءات الغرب عىل اإلسالم، جامعة عني شمس، د.ت، ج101/1.
احللبي ( 16 عيسى  ط،  زعيرت،  عادل  ترمجة:  العام،  العرب  تاريخ  جاك،  جان  لويس  سيديو: 

ورشكاه، 1969م، ص58.
ريسلر: جاك، ( 17 باريس.  باملعهد اإلسالمي يف  فرنيس معارص، وأستاذ  باحث  ريسلر:  جاك 

احلضارة العربية، ط1، منشورات عويدان، بريوت، 1993، ص5.
ريسلر: احلضارة العربية، ص34.( 18
تور أندريه: وهو أسقف عىل املذهب اللوثري، نرش كتابه املوسوم )حممد الرجل وعقيدته( ( 19

سنة 1932م، من أوائل من يمثل هذا االجتاه. فوزي: فاروق عمر، االسترشاق والتاريخ 
اإلسالمي، ط1، عامن، 1998م، ص57.

شامة: حممد، اإلسالم يف الفكر األوريب، دار الرتاث العريب، القاهرة، ص39.( 20
املعارص، ( 21 الفكر  دار  ط1،  واملبرشين،  املسترشقني  مناهج  يف  اإلسقاط  شوقي،  خليل:  أبو 

بريوت، 1995م، ص42.
الرسالة املحمدية، ص92.( 22
أبو خليل: اإلسقاط يف مناهج املسترشقني واملبرشين، ص42.( 23
محدان: ( 24 واملحمدية.  حممد  كتاب  صاحب  انكليزي  مؤرخ  وهو  سميث:  ريوزندباسورث 

نذير، الرسول يف كتابات املسترشقني، ط2، دار املنار، جده، 1986م، ص53.
محدان: الرسول يف كتابات املسترشقني، ص53.( 25
الرشقية، ومن ( 26 باحلضارة  فرنيس طبيب، ولد سنة 1841م، مؤرخ عنى  لوبون:  غوستاف 

أثاره احلضارة املرصية، وحضارة العرب. العقيقي: املسترشقون، ج202/1.
التميمي: حيدر قاسم، الرسول يف عيون غربيه منصفه، مقالة يف جملة بيت احلكمة، بغداد، ( 27

العدد 20، السنة الرابعة، 1429هـ-2008م، ص88.
سورة البقرة، اآلية: 146.( 28
سامل ( 29 حتقيق  القرآن،  أحكام  671هـ(،  )ت:  األنصاري  أمحد  حممد  اهلل  عبد  أبو  القرطبي: 

مصطفى البدوي، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 2000م، 110/2.
محدان: الرسول يف كتابات املسترشقني، ص52.( 30
2007م، ( 31 بريوت،  املعارف،  مؤسسة  النبوية،  السرية   ،)#218 )ت:  حممد  بن  امللك  عبد 



موقف املسترشقني من السرية النبوية

286

ص83.
العلمية، ( 32 الكتب  دار  مسلم،  صحيح   ،)#261 )ت:  القشريي  احلجاج  بن  مسلم  مسلم: 

بريوت، 473/1.
الطربي: أيب جعفر بن جرير )ت: 310#(، صحيح تاريخ الطربي، حققه وخرجه رواياته ( 33

دمشق،  كثري،  ابن  دار  ط1،  حالق،  حسن  حممد  وإرشاف  الربزنجي،  طاهر  بن  حممد 
2007م، ج5/2.

ابن كثري: إسامعيل بن عمر أبو الفداء )ت: 774#(، البداية والنهاية، حتقيق: أمحد أبو ملحم ( 34
ومجاعته، ط5، دار الكتب العلمية، بريوت، 1989م، ج 242/2.

ابن سعد: حممد بن منيع )ت: 230#(، الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، ج104/1.( 35
ابن عبد الرب: أبو يوسف بن عبد الرب النمري القرطبي )ت: 463#(، االستيعاب يف معرفة ( 36

األصحاب، الطبعة املرصية، مرص، ص22-21.
السرية النبوية، ص83.( 37
الشوكاين: حممد بن عيل )ت:1250#( إرشاد الثقات إىل اتفاق الرشائع عىل التوحيد واملعاد ( 38

والنبوات، حتقيق: مجاعة من العلامء، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1984م، ص30؛ 
األدنى،  الرشق  يف  املقدس  الكتاب  مجعية  األول،  اإلصحاح  أشعيا،  املقدس:  الكتاب 

ص992.
اإلسالم، حتقيق: ( 39 وإظهار حماسن  واألوهام  الفساد  من  النصارى  بام يف  األعالم  القرطبي: 

أمحد حجازي السقا، دار الرتاث العريب، القاهرة، ص274؛ الكتاب املقدس، سفر حبقوق، 
اإلصحاح الثالث، ص1229.

سخاب: قالدة تتخذ من قرنفل وسك وحملٍب، ليس فيها من اجلوهر يشء، ومجعه ُسُخٌب. ( 40
العربية، حتقيق:  اللغة وصحاح  اجلوهري: إسامعيل بن محاد )ت: 393#(، الصحاح تاج 

امحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، ط4، 1987م، ج307/1.
1987م، ( 41 بغداد،  العامة،  الوطنية  املكتبة  ط1،  الدرب،  نحو  الغرب  حمفوظ،  العبايس: 

ص55.
الدرب، ( 42 نحو  الغرب  العبايس:  ص92؛  الثاين،  اإلصحاح  لوقا،  أنجيل  املقدس:  الكتاب 

ص100.
الطبقات الكربى، ج104/1.( 43
الشوكاين: إرشاد الثقات، ص32.( 44
سورة الصف، آية: 6.( 45



أ.م.د. قاسم جواد اجليزاين

287 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

تفسري القرآن العظيم، حتقيق: حممود حسن، دار الفكر،1994م، ج431/4.( 46
الطبقات الكربى، ج114/1.( 47
ابن هشام: السرية النبوية، ص84.( 48
ابن هشام: السرية النبوية، ص85-84.( 49
ابن هشام: السرية النبوية، ص85-84.( 50
اهلل ( 51 عبد  الفداء  أبو  حتقيق:  التاريخ،  يف  الكامل   ،)#630 )ت:  حممد  بن  عيل  األثري:  ابن 

القايض، ط4، دار الكتب العلمية، بريوت، 2006م، ج356/1.
ابن هشام: السرية النبوية، ص86؛ ابن سعد: الطبقات الكربى، ج113/1.( 52
احلاج: نقد اخلطاب االسترشاقي، ج63/1.( 53
البنغال ثم عني ( 54 إىل  تعلم احلقوق يف جالسجو وأدنربا، أرسل  سريوليم موير اسكتلندي، 

  النبي  أثاره سرية  أدنربا، ومن  رئيسًا جلامعة  ثم  اهلند )1868-1865(  أمينًا حلكومة 
موسوعة  الرمحن،  عبد  البدوي:  اخلالفة.  وحوليات  أجزاء،  أربعة  يف  اإلسالمي  والتاريخ 

املسترشقني، ط4، املؤسسة العربية والنرش، بريوت، 2003م، ص587.
نقد اخلطاب االسترشاقي، ج78/1.( 55
مونتغمري وات إنجليزي عميد قسم الدراسات العربية يف جامعة أدنربه، من أثاره حممد يف ( 56

مكة، وحممد يف املدينة. العقيقي: املسترشقون، ج132/2.
املرصية ( 57 اهليئة  الشيخ، حسني عيسى،  الرمحن  ترمجة عبد  وات: مونتغمري، حممد يف مكة، 

العامة للكتاب،القاهرة، 2002م، ص94.
حسني: أمحد، نبي اإلنسانية، ط1، دار الرشوق، بريوت، 1980م، ص331-330.( 58
صب به: أي تعلق به وحن إليه. ابن هشام: السرية النبوية، ص93.( 59
السرية النبوية، ص94-93.( 60
الندوي: السرية النبوية، ص165-164.( 61
العمري: أكرم ضياء، السرية النبوية الصحيحة، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، 1995م، ( 62

ج111-110/1.
ايرفنج واشنطن: ولد يف مدينة نيويورك سنة 1783م، ويف سن املبكر أهتم بقراءة القصص ( 63

)رجل  الغالب  يف  عرف  فقد  واعيا  أدبيًا  قالبًا  القصرية  اخليالية  أعامله  جعل  وقد  اخليالية، 
)حياة  مؤلفاته  ومن  مؤلفًا  عرش  التسعة  مؤلفاته  جتاوزت  وقد  األول(  األمريكي  الرسائل 
النبوية،  والسرية  األمريكي  االسترشاق  أمحد،  سامي  الزهو:  1859م.  سنة  تويف  حممد(، 



موقف املسترشقني من السرية النبوية

288

2004م،  الرتبية،  كلية  تكريت،  جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  أنموذجًا،  ارفنج 
ص100-68.

الزهو: رسالة االسترشاق األمريكي والسرية النبوية، ارفنج أنموذجًا، ص125.( 64
محدان: الرسول يف كتابات املسترشقني، ص157.( 65
سيديو: تاريخ العرب العام، ص58.( 66
وات: حممد يف مكة، ص94.( 67
احلاج: نقد اخلطاب االسترشاقي، ج64/1.( 68
وات: حممد يف مكة، ص94.( 69
رشقاوي: حممد عبد اهلل، االسترشاق، دار املعارف، القاهرة، 2008م، ص143.( 70
السرية النبوية، ص167-166.( 71
سورة البقرة، أية: 144.( 72
سورة البقرة، أية: 146.( 73



أ.م.د. قاسم جواد اجليزاين

289 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

القران الكريم

الكتاب املقدس: مجعية الكتاب 
املقدس يف الرشق األدنى.

أوال: املصادر.

ابن األثري: عيل بن حممد )ت: #630(.( 1
الكامل يف التاريخ، حتقيق: أبو الفداء 

عبد اهلل القايض، ط4، دار الكتب 
العلمية، بريوت، 2006م.

اجلوهري: إسامعيل بن محاد )ت: ( 2
393#(. الصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربية، حتقيق: امحد عبد الغفور 
عطار، دار العلم للماليني، ط4، 

1987م.

ابن سعد: حممد بن منيع )ت: #230(. ( 3
الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، 

د.ت.

السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن ( 4
بن أيب بكر )ت:911#(. الشامئل 

الرشيفة، حتقيق: حسن بن عبيد 
باحبييش، دار طائر العلم للنرش 

والتوزيع، بريوت، د.ت.

الشوكاين: حممد بن عيل )ت: ( 5
1250#(. إرشاد الثقات إىل 

اتفاق الرشائع عىل التوحيد واملعاد 
والنبوات، حتقيق: مجاعة من العلامء، 

ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1984م، ص30. 

الطربي: أبو جعفر بن جرير )ت: ( 6
310#(. صحيح تاريخ الطربي، 

حققه وخرجه رواياته حممد بن طاهر 
الربزنجي، وإرشاف حممد حسن 

حالق، ط1، دار ابن كثري، دمشق، 
2007م.

القرطبي: أبو عبد اهلل حممد أمحد ( 7
االنصاري )ت: 671#(.  أحكام 

القران، حتقيق سامل مصطفى البدوي، 
ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 
2000م. األعالم بام يف النصارى 

من الفساد واألوهام وإظهار حماسن 
اإلسالم، حتقيق: أمحد حجازي السقا، 

دار الرتاث العريب، القاهرة.

ابن كثري: إسامعيل بن عمر أبو الفداء ( 8
)ت: 774#(.  البداية والنهاية، 

حتقيق: أمحد أبو ملحم ومجاعته، ط5، 
دار الكتب العلمية، بريوت، 1989م. 

تفسري القران العظيم، حتقيق: حممود 
حسن، دار الفكر، 1994م.

مسلم: مسلم بن احلجاج القشريي ( 9
)ت: 261#(. صحيح مسلم، دار 

الكتب العلمية، بريوت.

ابن هشام: عبد امللك بن حممد )ت: ( 10
218#(. السرية النبوية، مؤسسة 

املعارف، بريوت، 2007م.

المصادر والمراجع
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ثانيا: املراجع العربية واملعربة

البدوي: عبد الرمحن. موسوعة ( 1
املسترشقني، ط4، املؤسسة العربية 

والنرش، بريوت، 2003م.

بروكلامن: كارل. تاريخ الشعوب ( 2
اإلسالمية، ترمجة: نبيه أمني فارس 

البعلبكي، ط 8، دار العلم املاليني، 
بريوت، 1979م.

احلاج: سايس سامل. نقد اخلطاب ( 3
االسترشاقي الظاهرة االسترشاقية 

وأثرها يف الدراسات اإلسالمية، ط1، 
دار املدار، بريوت، 2002م.

حسني: أمحد. نبي االنسانية، ط1، دار ( 4
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