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 ...ملخص البحث ...
يقوم هذا البحث عىل أساس دراسة بعض آراء املسترشقني وموقفهم من السرية

النبوية املطهرة من خالل كتاباهتم التي ركزوها عن القران الكريم والسرية النبوية،
األمر الذي أغنى املكتبة اإلسالمية بوافر من البحوث واملصنفات واملعاجم ،كان

نتيجته قيام حركة استرشاقية واسعة النطاق هلا اهتامم باللغة العربية والدراسات
اإلسالمية وأثمرت هذه احلركة هنضة واسعة متكنت من حتديد مواضع الضعف

والقوة يف آرائهم التي ولدت مزجيا متناقضا غري متكافئ يف بعض األحيان له أثره يف

تشتيت أهدافهم والسيام الدينية  -التبشريية املجردة من القيم واملفاهيم ،مما أدى إىل

نتاجات تتناسب وقدراهتم فمنهم من كان احلصني ومنهم من كان حاطب الليل،
ومنهم من كان املتجرد الباحث عن احلقيقة املنصف.
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...Abstract...
The study is based on the study of the views of some orientalists
and their standpoints about the sacred prophetic chronicle via
their writings that scrutinize the Glorious Quran and the prophetic
chronicle. As a result, the Islamic library grows richer in research
papers, workbooks and dictionaries, since there is widespread
orientalism paying heed to Arabics and the Islamic studies. Such
an act touches the forte points and weak ones in their opinions
begetting an unbalanced, sometimes, amalgam that casts dissention
among their targets, religiously missionary, devoid of doctrines and
concepts. In time , such acts of disparity lead to artworks tantamount
to their competence, the competent and the incompetent, or the
obstinate and the feeble and the fair objective one.
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 ...المقدمة ...
تظهر أمهية هذا النوع من الدراسات التارخيية كونه خيتص بالبحث يف جمال

الدراسات االسترشاقية وموقفها من السرية النبوية املطهرة،فقد أفادوا منه يف فتح

آفاق جديدة أدت إىل هنضة كبرية هلا أساسها يف اكتشاف احلضارة العربية اإلسالمية
من جانب والعلوم اإلسالمية من جانب آخر ،من اجل حتقيق مواقع القوة
والضعف من خالل الرؤية املناسبة الجتاهاهتم العلمية أو السياسية أو أالقتصادية
أو االستعامرية الن تراثهم الذي خلفوه ضخم يضم مئات املصنفات تأليفا وترمجة
ورشوحا وغري ذلك وان مافيه من انصاف لإلسالم وتارخيه ورشيعته سببه يعود
إىل املزيج املتناقض من عند املسترشقني فيام خيص معرفتهم وفهمهم للغة العربية،

وتكمن أمهيه هذا املوضوع يف التعرف عىل أراء هؤالء ومواقفهم يف هذا املوضوع يف
اجتاهها السلبي املتعصب واألخرى يف اجتاهها االجيايب املتفهم.
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أوال :االستشراق واإلسالم
أوىل املسترشقون اإلسالم أمهية كبرية ،فأفادوا منه يف فتح آفاق علمية وحضارية

وأفادوا املكتبة اإلسالمية بكثري من البحوث واملصنفات واملعاجم والتحقيقات

القيمة ،إال ان كثريا منهم جهال أو تعمدا نالوا من اإلسالم واختذوا من عملهم يف
هذا املجال طريقا للطعن والتشويه والتصحيف والتحريف ،وقد تركزت كتاباهتم

حول القرآن الكريم والسرية النبوية املطهرة ،وأقاموا االدله الناقصة من أجل إظهار

ما تبطن نفوسهم ،وهلذا نجد انه مل يكتب يف هذا املوضوع إال كبار املسترشقني
املتطلعني ولألسف كان حظ املغرضني غري املنصفني من هؤالء كبريا ،األمر الذي

جعل مواجهة ذلك رضوريا وملحا السيام ان املكتبة اإلسالمية تفتقر إىل الكتب

املتخصصة التي ترد شبهات املسترشقني وتبني أخطاءهم(.)1

ويف مستهل هذا احلديث جيب علينا الرجوع إىل اجلذور األوىل التي مهدت لنشأة

االسترشاق أي الصلة األوىل بني املسلمني والغرب ،إذ بدأت عندما كان املسلمون

يف اسبانيا ،وكانت أوثق الصالت باملسلمني من فرنسا وايطاليا وانكلرتا،ففرنسا
عرفت املسلمني وأصبحت هلا صلة بالثقافة اإلسالمية أوال( ،)2يف مدارس االندلس
وصقلية إذ تأثرت هبا وانشأت عىل أثرها مدارس للدراسات الرشقية واإلسالمية

واملعاهد واجلامعات واملجالت( ،)3وايطاليا التي كانت من أعرق دول العامل اتصاال

مع املسلمني وحضارهتم اتصاال دينيا قويا بسبب اهتامم الفاتيكان التي كانت متثل

معقل املسيحية بالعلوم والثقافة اإلسالمية عامة وباللغة العربية خاصة( ،)4ومن
هنا برز اهتامم الفاتيكان باالسترشاق من هذا اجلانب ،أما انكلرتا فقد ظل العلامء
مدة طويلة يعتقدون ان أول اتصال مهم بني الثقافة اإلسالمية واألوربية كان نتيجة
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احلروب الصليبية ،وقد تكون هذه الفرصة األوىل لالتصال بني الرشق والغرب ،إال
ان البحوث التارخيية أثبتت ان ذلك التبادل الثقايف كان حمدود املدى واألثر ،وهذا
أمر متفق مع ماكان سائدا يف ظل احلروب بني الطرفني ويعتقد ان وصول احلركة
الفكرية والعلوم العربية اإلسالمية إىل أوربا بصفة عامة وانكلرتا بصفه خاصة عن

طريق آخر بعد ان فتح العرب شامل أفريقيا فأصبحت جرسا بني الرشق والغرب(،)5
هلذا هتيأ للمسترشقني االنكليز مامل يتهيأ لغريهم فقد كان االتصال واالحتكاك

املبارش باملسلمني وعلومهم اإلسالمية فنهلوا من تلك العلوم وترمجوا الكثري من

كتبها إىل لغتهم منهم عىل سبيل املثال ال احلرص :توماس براون ،وادوارد ،وأوف
بات وغريهم(.)6

وقد أثمرت جهودهم عن حركة استرشاقية واسعة هلا االهتامم الكبري باللغة

العربية والدراسات اإلسالمية يف جامعاهتا واخذ االسترشاق مكانة هامة يف كل
من اسبانيا والنمسا وايطاليا والدنامرك وبلجيكا وتشيكوسلوفاكيا ويوغسالفيا
ورومانيا وسويرسا وروسيا وأمريكا( .)7األمر الذي أدى إىل هنضة كبرية أدت إىل

اكتشاف احلضارة العربية اإلسالمية من جانب والعلوم اإلسالمية من جانب آخر

كان نتيجته حتديد مواقع القوة والضعف من خالل منظورهم العلمي أو السيايس
او االقتصادي أو االستعامري...الخ ،وان تراثهم الذي خلفه هؤالء املسترشقون

ضخم يضم مئات املصنفات تأليفا وترمجة ورشوحا وغري ذلك ،وان مافيه من
انصاف لإلسالم وتارخيه ورشيعته سببه يعود إىل املزيج املتناقض عند املسترشقني

فيام خيص قدراهتم وإمكاناهتم عىل فهم العربية ودالالت ألفاظها فهي غري متساوية
ومتكافئة عندهم من جانب(.)8
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واجلانب األخر ان أهداف املسترشقني ليست واحده بل متعددة ولعله راجع

إىل حركة االسترشاق وان كانت احد أهدافها دينية نشأت عىل أيدي الرهبان إال

اهنا خضعت لظروف ومالبسات أخرى متعددة ذات أهداف دينيه تبشريية وعلمية
جمردة ومصلحية وشخصية وخدمة استعامرية ،والشك ان اختالف قدراهتم وتبيان

أهدافهم هذه أدى إىل نتاجات تتناسب وهذه القدرات ،فمنهم احلصني الدقيق،
ومنهم حاطب الليل اليدري أين يضع الكلمة ،وفيهم املتجرد الباحث عن احلقيقة
املنصف ،بل منهم من أدى به انصافه إىل إعالن إسالمه قناعة ويقينا ،منهم عىل

سبيل املثال ال احلرص :يوكهارت ،وكرتكوف ،وزو سنتني ،وغريهم( ،)9وعكس

ذلك منهم املتعصب املغرض احلاقد الذي يروم الطعن بقصد التشويه وما يمكن
ان ينال به اإلسالم أو نبيه  ،لذا فنحن بحاجة إىل تصنيف املسترشقني ومراحل

كتاباهتم وبحسب املالبسات والظروف ملعرفة تطور الكتابة عن اإلسالم بدءا

بالرسول ،إىل ثالث مراحل هي:
األوىل :مرحلة الطالئع.

الثانية :مرحلة مابعد سقوط غرناطة
الثالثة :مرحلة مابعد سقوط اخلالفة اإلسالمية(.)10
ويف ضوء هذا االجتاه تنوعت دراسات املسترشقني يف العلوم اإلسالمية ،وابرز

ماكتبوا فيه هو:

1 .1عن القرآن الكريم وعلومه.
 2 .2عن سرية املصطفى .
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وقد اتصفت كتاباهتم حول القرآن الكريم بشكل عام بإبراز املتشابه منه

والقراءات الشاذة وتأويل اآليات الكريمة وحتميلها أكثر مما تتحمل ،وابرزوا
اختالف وجهات النظر بني املفرسين وما إىل ذلك ،وكثريا ما يرمون بذلك إىل
التشكيك والتشويش يف جمال الدراسات القرآنية،ومل تكن كتاباهتم عن الرسول

 بأقل من ذلك بل ان جماهلم يف التشكيك والطعن كان اكرب من ذلك(.)11

واغرقوا املكتبة االسترشاقية بوافر من الكتب التي تشكك يف سرية املصطفى 

شكال وموضوعا وفيام حتمله من تصورات ختالف ماجاء يف القرآن بزعمهم وان

كان بعضها خيالف اآلخر و غري ذلك مما سولت هلم انفسهم زعمه وفق اجتهاداهتم
اخلاطئة(.)12

وهلذا نجد ان الصورة املشوهة عن اإلسالم كانت هتيمن عىل الفكر األوريب

من القرن الثاين عرش وحتى يومنا هذا تقريبا( ،)13الهنا رضورة البد هلم منها كي

تعوضهم عن النقص الذي يشعرون به جتاه اإلسالم( ،)14التي كونت تلك الفكرة
عن املسلمني كوهنم وثنني يعبدون حممدا،ونظروا إليه باعتباره ساحرا بل
الشيطان بعينه ونلحظ حتريف اسمه يف االنكليزية ( )Mahoundواهنم ينظرون إىل
الدين اإلسالمي انه دين عنف وسيف وانه يطلق لشهوات املرء العنان وان حممدا

هو املسيح الدجال( ،)15وزعموا أيضا ان القرآن الكريم نسخة حممد  ،وتأليفه

عن طريق الوحي املزعوم الذي هو عبارة عن أحالم ورؤى وأوهام وانه يف بدايته
كان يمثل أفكارا وأمثلة تصور احلياة األخرى ،ونتيجة هلذا حارب الرشك ودعا إىل
توحيد اهلل وعبادته للفوز بالدار اآلخرة ،وقد كان متأثرا يف سريته هذه باملصادر
اخلارجية من حوله ،و هذا التصور املشوش نجده مسطرا يف كتبهم ويتناقلوه آثام

عن آثم خاليا من أدنى نظرة علميه جمردة(.)16
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وبصورة عامة نجد ان ما أثاروه من الشبه واألباطيل حول الرسول،والقرآن

الكريم،يتلخص عىل النحو اآليت عىل سبيل املثال ال احلرص:

1 .1ان الرسول  ليس رسوال وانام مؤدي رسالة وساعده عىل ذلك
ذكاؤه(.)17

2 .2ان القرآن الكريم ليس وحيا من عند اهلل بل هو تأليف حممد.)18(
3 .3ان حممدا  اقتبس القرآن من التوراة واالناجيل وأخبار املاضيني
وأساطري األولني ،وان القرآن ليس معجزا ،ويمكن ان حياكى ويؤتى مثله

ألنه كالم يعرب بصيغ اعيل وارفع األساليب العربية بالغة وفصاحة ،وان

القرآن بدل وحرف وهو ميلء بالتناقضات ،وانه إذا صح ان حممدا 

كان رسوال فهو رسول إىل العرب اليتعداهم إىل غريهم من األمم ،وان
الذبيح من ولدي إبراهيم  هو إسحاق وليس إسامعيل(.)19

ثانيا :الجوانب السلبية للمستشرقين من السيرة النبوية وعالقتها بالقرآن

الكريم

متثل املوقف الغريب من الرسول  ومن القرآن الكريم يف شكل إطار ديني

رصف موصوف بالتعصب والتشنج واالنفعال امليلء باحلقد والكراهية حتيط به

جهالة عمياء متعمدة حينا وغري ذلك حينا أخر ،جعلت بني القوم وشخصية حممد
 سدا يصعب اخرتاقه وأثارت سحابا من فوقه سحاب وظلامت بعضها فوق

بعض إذا اخرج احد يده مل يكد يراها والنتيجة أبحاث ليست تارخيية علمية أو
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موضوعية بل عبارة عن سيل منهمر من الشتائم والسباب مارسها رجال الدين

من قلب الكنيسة النرصانية باجتاهاهتا كافه ،ورجال علامنيون العالقة هلم بالكنيسة
واستمر هذا التيار حتى وقتنا احلارض(.)20

لذا سوف ننقل ماقالوه عىل سبيل االستشهاد ومادام ناقل الكفر ليس بكافر.

فال باس من إيراد بعض أرائهم التي هي عبارة عن شتائمهم التي نتلقاها عن اناس

حديثي عهد هبذا العرص بل ان بعضهم الزال عىل قيد احلياة ،منهم عىل سبيل املثال
كام نقل حممد البهي عن املونسيور كويل يف كتابه (البحث عن الدين احلق) قائال:

«برز يف الرشق عدو جديد هو اإلسالم الذي أسس عىل القوة وقام عىل اشد انواع
التعصب ويتساهل يف أقدس قوانني األخالق ثم سمح إلتباعه بالفجور والسلب،
ووعد الذين هيلكون باالستمتاع الدائم بملذات اجلنة ...وان قوة اهلالل تقهقرت

أمام قوة الصليب وانترص االنجيل عىل القرآن وعىل مافيه من قوانني األخالق
الساذجة»(.)21

أما مسيو كيمو يف كتابه (ميثولوجيا اإلسالم) كام نقل البهي عنه «ان الديانة

املحمدية جذام فشا بني الناس واخذ يفتك هبم فتكا ذريعا ،بل هي مرض مروع

وشلل عام ...وان قري حممد يف مكة ما هو اال عمود كهربائي يبث اجلنون يف رؤوس
املسلمني ويلجيء إىل اإلتيان بمظاهر الرصع اهليسرتيا والذهول العقيل وتكرار لفظ

(اهلل اهلل) إىل ماال هناية»(.)22

وعن جوليان يف كتابه (تاريخ فرنسا) يورد البهي عنه قائال« :ان حممدا مؤسس

دين املسلمني قد أمر اتباعه ان خيضعوا العامل وان يبدلوا مجيع األديان بدينه .)23(»...
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وعن غالورورو يف كتابه (تقديم التبشري العاملي) يشري البهي قائال« :ان سيف

حممد والقرآن اشد عدوا واكرب معاند للحضارة واحلرية واحلق ،)24(»...وزاد قائال

عن الرسول  كام نقل البهي« :كان حممد حاكام مطلقا وكان يعتقد ان من حق

امللك عىل الشعب ان يتبع هواه ويفعل ماشاء.)25(»...

ويقول املسترشق الربيطاين املعارص مونتكمري واط يف التأثري اليهودي

املسيحي عليه « :ان زيارة حممد حلراء،وهو جبل قريب من مكة بصحبته عائلته

أو بدوهنا ليست مستحيلة ويمكن ان تكون ذلك للفرار من أتون املدينة خالل فصل
الصيف للذين اليستطيعون إىل الطائف ويمكن للتأثري اليهودي املسيحي والسيام

مثل الرهبان ،أو جتربة شخصيه ملحمد ،ان يكون قد أثار فيه احلاده للخلوة والرغبة
فيها»( ،)26وزاد يف موضع أخر ان مانزل عىل حممد  مماثل ملا ورد يف كتب اليهود
واملسيحية قائال...« :بعد ان اخذ حممد يتلقى الوحي وهي تعني ان مانزل عىل حممد

مماثل لكتب اليهود واملسيحية أملقدسه كام ان حممدا سمع ما يومهه بانه مؤسس أمة
ِّ
ومرشع هلا.)27(»...

ان النظرة األوىل لإلسالم تكشف عن مواضع شبه بينه وبني املسيحية،ولكن

نظرة فاحصة دقيقة قريبة تربز اخلالفات األساسية ،وهذه احلقيقة غالبا ماتثري املبرشين

يف املايض ومازالت متيل قليال يف املجال األكاديمي إىل التحايل عىل تفسري مثل هذه
الشوارد كأصول اإلسالم ويتسنى للمبرش أو الباحث األكاديمي إىل ان يتناسى وهو
ينال من قدرة حممد  بطريق مبارش أو غري مبارش كيف يقدس املسلمون األتقياء
السيد املسيح ،وقد عمل احد املسترشقني وهو قسيس انجليكاين عىل عقد عدة

موازنات ليظهر ان اإلسالم يف حده صورة غري حمكمة أو مشوهه للمسيحية( ،)28أما
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الفرد كانتول سمث يذكر أسباب تباعد املسلمني واملسيحيني بعضهم عن بعضهم
اآلخر سببه ان الفريقني أساء فهم عقيدة اآلخر كام نقل حممد البهي(.)29

أما املسترشق كتيباين فقد اعتمد منهجا معكوسا يف االنتقال الكيفي يف أحكامه

وقد أشار جواد عىل قائال..« :كان يعتمد منهجا معكوسا يف البحث يذكرنا بكثري

من املختصني يف حقل التاريخ اإلسالمي والذين يعملون وفق منهج خاطئ من
أساسه إذ اهنم يتبنون فكرة مسبقة ثم جييئون إىل وقائع التاريخ لكي يستلوا منها
مايؤيد فكرهتم ويستبعدوا مادون ذلك فلقد وضح رأيه يف السرية قبل الرشوع يف

تدوينها فلام رشع هبا استعان بكل خرب من اإلخبار ظفر به ضعيفها وقوهيا ومتسك
هبا ومل يبال باخلرب الضعيف»( ،)30ونقل عن آيتني يف كتابه (الرشق كام يراه الغرب)
بعض اآلراء حول هذا املنهج قائال« :ان سرية حممد احلديثة تدل عىل ان البحوث
التارخيية مقيض عليها بالعقم إذا سخرت ألي نظريه أو رأي سابق ،وهي حقيقة

جيب عىل مسترشقي العرص ان يضعوها نصب أعينهم فاهنا تشفيهم من داء األحكام
السابقة التي تكلفهم من اجلهود ما جياوز حد الطاقة فيصلوا إىل نتائج خاطئة»(.)31

أما بصدد مهامجة هيود بني النظري،فيذكر بعض املسترشقني ومنهم ولفنسون

الذي يرى ان مؤرخي العرب يذكرون سببا آخر إلعالن احلرب عىل الطائفة

اليهودية كام يقول ...» :هو حماولتهم اغتيال الرسول واهنم ينكرون صحة هذه
الرواية ويستدلون عىل كذهبا بعدم وجود ذكر هلا يف سورة احلرش التي نزلت بعد

إجالء بني النظري»(.)32

أما بروكلامن الذي يعزو األمر إىل الظروف التي حالت بني الرسول  وبني

شن احلملة كام يقول« :لقد حالت الظروف بني الرسول وبني الرشوع يف شن
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محلة نظاميه مبارشة عىل املرشكني فقد كانت فكرة الرشف العربية القديمة متسك

املهاجرين عن حماربة إخواهنم يف قريش فيام كان املدنيون غري شديدي امليل إىل تعكري

صفو السلم مع جرياهنم األقوياء ...وان حممدا كان يشكر صنيع أتباعه ،)33(»...أما
فلهاوزن الذي انكر سياسة تسامح اإلسالم قائال« :مل يبق اإلسالم عىل تساحمه بعد

بدر بل رشع يف األخذ بسياسة اإلرهاب يف داخل املدينة .)34(»...أما مرغليوث يف

كتابه (حممد) فقد قدم مربرات الجدوى هلا عن حممد  قائال« :عاش حممد هذه
السنني الست بعد هجرته إىل املدينة عىل التلصص والسلب النهب ولكن هنب أهل

مكة قد يربره طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع أمالكه.)35(»...
ثالثا :الرد على غلو بعض المستشرقين

لقد غاىل املسترشقون يف كتاباهتم عن السرية النبوية املطهرة وأجهدوا انفسهم

يف إثارة الشكوك يف كل يشء خيص الرسول  ،ولو متكنوا ألثاروا الشك حتى يف
وجوده،وأشار إىل هذه املسالة درمنغم كام نقل هيكل عنه قائال ...« :من املؤسف
حقا ان غاىل بعض هؤالء املتخصصني أمثال موير ومرغليوث ونولدكه وشربنجر
ودوزي وكيتاين ومارسني وغريم وغولدزهير وغوذفزوا ...يف النقد فلم تزل

كتبهم عامل هدم عىل اخلصوص ،ومن املحزن ان النتائج التي وصل إليها أولئك
املسترشقون هي نتائج سلبيه ناقصة»(.)36

أما األب المانس الذي كان من أفضل املسترشقني املعارصين ومن أشدهم

تعصبا فقد شوه كتبه الرائعة الدقيقة وأفسدها بكرهه لإلسالم وبني اإلسالم وعنده
ان احلديث إذا وافق القرآن كان منقوال عن القرآن(.)37
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ان اعتامد القرآن الكريم مصدرا من مصادر السرية النبوية املطهرة سالحا ذو

حدين ،يتمثل احلد السلبي بنفي الكثري من أحداث السرية النبوية املطهرة مادامت مل

ترد يف القرآن الكريم ،وكأن القرآن الكريم كتاب تارخيي خاص بتفاصيل حياة حممد
 ،وهذا مكنهم من عملية انتقاء مغرضة ذات طابع هدمي معاكس للكل وهي
التشكيك ورفض كل رواية ال ترد موادها يف القرآن السيام إذا كان يف هذه الرواية

متجيد للنبي  ،أو إذا كان يف نفيها تأكيد إلحدى وجهات النظر االسترشاقيه.

فمثال شرب نكر  Sprengerيرى ان اسم النبي  ورد يف أربع سور من القرآن

من آل عمران واألحزاب وحممد والفتح،وكلها سور مدنية وان لفظة حممد مل

تكن اسم علم للرسول  قبل اهلجرةوانام اختذه بتأثري قراءته لالنجيل واتصاله
بالنصارى( ،)38وهنا يتوجب ان نسال شرب نكر إذا كان النبي  قد التقط اسم
(حممد) من خالل قراءته لنبوءات االنجيل فأين ذهب (حممد) احلقيقي الذي برش
به العهدان القديم واجلديد؟

وان القرآن الكريم كان قضيه فوقية جاءت آياته لتقود االنسان يف كل زمان

ومكان إىل عرص جديد ،ومل يكن ينفعل انفعاال مؤقتا بالوضع السائد سلبا أو إجيابا

كام يتصور معظم املسترشقني مسيحيني وماركسيني ،وهذا يفرس لنا الكثري من
األخطاء التي مارستها مناهج البحث االسترشاقية(.)39

ونحن هنا النطلب من الغربيني ان يؤمنوا ان القرآن منزل من السامء وان حممدا

 رسول ،وانام نطلب ان يكونوا أكثر جتردا وموضوعية يف النظر إىل السرية النبوية
املطهرة بوصفها وحدة عضوية متكاملة والقرآن الكريم بوصفه برناجما مرتابطا

تعلو معطياته عىل الظروف املؤقتة زمانا ومكانا برغم مالمساهتا اليومية املبارشة
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للوقائع الزمانية واملكانية التي تنبثق عنها قيم ودالالت ذات طابع شمويل ماكان

للمسترشقني ان يغفلوا عن إبعادها.

فريى بيجولفساكيا ان القرآن الكريم يشعر برتكيز مرحلة ملكية الرقيق ويذهب

مع بالييف إىل املرحلة اإلقطاعية الذي يرى ان اإلسالم املتمثل بالقرآن الكريم
اليالئم املصالح السياسية واالجتامعية ،ويدعي كليموفيج ان حممد  واحد من

عدة انبياء ظهروا وبرشوا بالتوحيد وأرادوا توحيد القبائل بينام ينفي تولستوف
وجود النبي العريب  ويعده شخصيه أسطوريه كام نقل عنه الدوري(.)40

أما املسترشق واشنجون ايرفج من أعالم الكتاب الذين فاخرت هبم الواليات

املتحدة االمريكية الذي مل متكنه دراسته من إدراك روح اإلسالم وأساس حضارته

فذهب مذهبه اخلاطئ يف تأويله فيام خيص مسائل القضاء والقدر واالعتامد عىل

مبدأ اجلربية كام نقل عنه هيكل قائال« :وقد أقام حممد جل اعتامده عىل هذه القاعدة

لنجاح شؤونه»(.)41

أما الفيلسوف الفرنيس هيبوليت الذي تبنى قوله« :املرء ثمرة بيئته» وقد ذهب
س
غري واحد من املسترشقني إىل تأييده ،ولكن نقول استنادا إىل قوله تعاىل َ
﴿و َأنْ َل ْي َ
إلن ِ
لِ ِ
ْسان إِ َّال ما َسعى * َو َأنَّ َس ْع َي ُه َس ْو َف ُيرى﴾( ،)42واليكون هذا وحده دليال
عىل حتامل املسترشقني الذين يزعمون جربية اإلسالم التي أدت إىل تدهور األمم
اآلخذة به بل ان اجلربية اإلسالمية أكثر حظا عىل السعي إىل اخلري والفضل وابتغاء

الرزق من اجلربية الغربية( ،)43وربطوا مطاعنهم يف مسالة مجع القرآن الكريم فأقاموا
احلجج الواهية عىل ذلك مستندين يف ذلك ان الرسول  قد قبض ومل يكن القرآن

قد مجع يف يشء كام نقل عن املسترشق وليم ميور وغريه من املسترشقني( ،)44الذين
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اختذوا من قول اخلليفة أيب بكر الصديق  كام أورد هيكل« :كيف يفعل شيئا مل

يفعله رسول اهلل وهم خمطئون يف حتميل عبارة أيب بكر هذا املعنى ويف ظنهم ان
اآليات ظلت مبعثره من نزوهلا إىل ان مجعت يف عهد اخلليفة األول ثم يف عهد عثامن

 وبتوفيقه ...وانام ألف القرآن عىل ماكانوا يسمعونه من رسول اهلل .)45(»

أما هاملتون كب يف مقالة له عن الرسول  يذكر...« :ان فكرة اإلله األعىل

ماتزال غامضة مضطربة عالقة باخلرافات وان الثورة التي حققها حممد  انه رفع
فكرة اهلل ونزهها من عوالقها الطبيعية ومل يكتف بان يسميه (اإلله األعىل) بل انه

(الواحد الصمد)»( ،)46وعن عالقة الرسول  ينقل لنا النشمي عن كولد زهري

قائال« :ان الرسول  ملا بلغ األربعني من عمره اخذ يقيض وقته عىل ماتعود يف
اخللوة يف الغريان املجاورة ملكة حيث كان نبها لألحالم القوية والرؤى الدينية

ومتلكه شعور بان اهلل يدعوه بقوة تزداد شيئا فشيئا ليذهب إىل قومه منذرا...
االنذار والتمثيل بمصري األمم السالفة الذين سخروا من رسلهم الذين أرسلهم اهلل
هلدايتهم ووقفوا يف طريقهم وهبذا انظم حممد  إىل سلسلة أولئك االنبياء القدماء

بوصفه آخرهم وخامتهم»(.)47

وهبذا تكون فكرته تلك الصورة عن دور النبي حممد  التي وسمت القرآن

الكريم بالصفة البرشية تلك النتيجة التي رتبوا عليها كل بحوثهم وأرائهم وركزوا
كل حتليالهتم واستقوا عىل ضوئها استدالالهتم واستنتاجاهتم.
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رابعا :أراء بعض المستشرقين المنصفة
اختذ بعض املسترشقني طريق احلق يف اخلوض يف سرية املصطفى  وما يتعلق

هبا من مواضيع شتى وقد أسهمت كتاباهتم املنصفة يف التخفيف من التعصب الذي
اختذه غريهم من املسترشقني غري املنصفني وكانت آراؤهم كلمة حق.

منهم العالمة شيربل الذي يرى ان للبرشية احلق بان تفخر بانتساب حممد 

هلا وذلك يف بحث ألقاه يف مؤمتر احلقوق عام 1927م وقد أورد النشمي عنه ذلك
قائال« :ان البرشية لتفخر بانتساب رجل كمحمد  إليها .إذ انه رغم أميته استطاع

قبل بضعة عرش قرنا ان يأيت بترشيع سنكون نحن األوربيني اسعد ما نكون ،لو
وصلنا إىل قمته بعد ألفي سنه»( .)48ونقل النشمي عن الدكتور هوكنج الذي يقول

ان الدين يقوم عىل أساس اختاذ جمموعة من املبادئ التي تقود إىل التقدم «ان سبل

تقدم الدول اإلسالمية ليس يف اختاذ األساليب املفرتضة التي تدعي ان الدين ليس

له ان يقول شيئا عن حياة الفرد اليومية أو عن القانون والنظم السياسية ،وانام جيب
ان جيد املرء يف الدين مصدرا للنمو والتقدم،ويقول اين اشعر انني عىل حق حني أقرر
ان الرشيعة اإلسالمية حتتوي بوفرة عىل املبادئ الالزمة للنهوض»(.)49

أما املؤرخ االنكليزي ويلز الذي يرى ان أوربا كلها مدينة لإلسالم يف اغلب

جوانبها اإلدارية والتجارية( ،)50وقد احتل اإلسالم مكانا وسطا بني النظريات

الرأساملية والربجوازية يف نظرته إىل املادة بوصفها شيئا مسخرا خلدمة اإلنسان كام
يشري ماسنيون وقد أيده جوستاف لوبون الذي يرى ان العرب املسلمني هم سبب

انتشار املدنية يف أوربا( ،)51أما الشاعر األملاين جوته الذي يقول« :نحن مدينون

لإلسالم مجيعا»(.)52
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ان هذه الشهادات التي أصبحت معلومة للقايص والداين ،ووافق عليها كثري

من املسترشقني املعارصين اليوم تقيض عىل مزاعم غري املنصف من املسترشقني
الذين كادوا العداء لإلسالم عامة والرسول  خاصة ،والبد من حركه واسعة

من اجل إسدال الستار عىل أبحاث أولئك املغرضني منهم ،كي يبقى اإلسالم صافيا
ناصعا ال يكدر صفوه تطاول أي زمره من املسترشقني الذين جتردوا من املوضوعية

والبحث العلمي الرصني وآثروا التعصب هدفا لبحثهم والكيد والطعن والتشويه

أسلوبا ملنهجهم ممن كان هذا دأبه وانه جتاوب مع منهج التوحيد الذي يتجاوب
مع فطرة اإلنسان( ،)53مستندا إىل منهجه تبارك وتعاىل َ
﴿أال َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو
يف ْ َ
ال َّل ِط ُ
ري﴾( ،)54ويعزو بولد قابس حتامل املسترشقني إىل غزيرة موروثة تقوم
البِ ُ

عىل مؤثرات خلفتها احلروب الصليبية بكل ماهلا من ذيول يف عقول االوربني
األوليني(.)55

وعزز ذلك تلك املوازنة التي عقدها ماركس يف كتابه (حممد وبوذا (املسيح))

أي بني الرسول  وبوذا املسيح متسائال كام نقل العقاد ذلك قائال ...« :أليس
حممدا نبيا عىل وجه من الوجوه؟ ...فأجاب قائال :انه عىل اليقني لصاحب فضيلتني

من فضائل االنبياء فقد عرف حقيقة عن اهلل مل تعرفها الناس من حوله ومتكنت
من نفسه نزعة باطنية التقاوم نرش تلك احلقيقة وانه خلليفة هذه الفضيلة وانه أوفر

االنبياء شجاعة»( ،)56وزاد معلال ذلك يف قوة أساسه وعمقه كام نقل عنه العقاد

« ...ويقول إذ سال :ما الذي دفع بمحمد إىل أقناع غريه حيث ريض املوحدون
بعبادة العزلة؟ فالمناص لنا ان نسلم انه هو العمق والقوة يف أبحاثه يصدق مادعى

إليه.)57(»...
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 ...الخاتمة ...
ومما تقدم نخلص اىل ان للمسترشقني اهتامما واسعا باإلسالم بصورة عامة

والسرية النبوية املطهرة والقرآن الكريم بصورة خاصة ونتيجة هلذا االهتامم رفدوا

املكتبة اإلسالمية بوافر من البحوث واملصنفات واملعاجم وغريها وقد تركزت

كتاباهتم حول القرآن الكريم والسرية النبوية املطهرة ،وقد نشا من ذلك حركة
استرشاقية واسعة هلا اهتامم باللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف اجلامعات
املختلفة وأخذ مكانة مهمة يف عدد من الدول الغربية منها اسبانيا والنمسا

وايطاليا...الخ ،وأثمرت جهودهم هنضة واسعة أدت إىل حتديد مواضع الضعف
والقوة من خالل منظورهم العلمي والسيايس واالقتصادي واالستعامري ،الذي
ولد لدهيم مزجيا متناقضا عىل وفق قدراهتم وإمكاناهتم عىل فهم العربية ودالالت

ألفاظها فقد كان غري متساو ومتكافئ يف اغلب األحيان ،لذا كانت أهدافهم ليست
واحدة والسيام الدينية منها التي نشأت عىل أيدي الرهبان فكان هلا طابعها الديني

التبشريي ذو الطبيعة املجردة واملصلحية أدى إىل نتاجات تتناسب وقدراهتم ،فمنهم

احلصني ومنهم حاطب الليل ال يدري أين يضع كلمته ومنهم املتجرد الباحث عن
احلقيقة املنصف ،ومنهم من أدى به إنصافه إىل إعالن إسالمه قناعة ويقينا.
............................
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