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Research Summary
Title: Orient list's Suspicions, Gathering and Study:
Prepared by the student : Ahmed Bin Mohammed Al Yahya
A dissertation submitted to award the Master degree, faculty of Islamic
sciences, Da’wa department
Introduction:
Includes why the subject is chosen, its importance, and what is the impact of
the orientalists in the new age, represented by the suspicions raised about the
Islamic Da’wa in Makkah era.
Study problem:
Orientalists had a major impact on Muslims in ninth century; this especially
influences the researchers and authors who received Islamic sciences by those
orientalists, then published their scientific sources to spread suspicions among
Muslims.
Study importance:
Discusses the issue of suspicions raised by orientalists around the Islam and
Da’awa.
Study terms:
They are: suspicions, orientalists, Islamic Da’wa, Makka era
First chapter:
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Includes three studies
First study: emergence and objectives of orientalism

Second study: the most important scientific sources about the Da’wa in Makkah
era

ذ

Third study: suspicions raised by the orientalists about the Da’wa in Makkah
era, they are twenty one suspicions.
Results and recommendations:
Results: annulment of all suspicions, Prophet Honesty, the orientalist searches
and
recognizes this religion and our Prophet.

ر

شكر وعرفان

ويفاخلتامأتوجهبالشكرواحلمدوالثناءهللعزوجلعلىماأسبغهعلىمننعمظاهرةوباطنهالأحصيهلاعدا،اليت
منها تيسريه وعونه على إجناز هذا البحث ،فله احلمد جل وعال يف األوىل واآلخرة ،محدا يليق جبالل وجهه وبعظيم
سلطانه .

وأثينبالشكروالتقديرلوالديالكرمينياللذانكانهلماأبلغاألثريفتنشئيتوتوجيهيلطلبالعلمووقوفهمامعييفهذه
الدراسةبكثرةدعواهتمايل،أسألاهللأنميديفعمرمهاعلىطاعتهوأنجيزيهماعينخرياجلزاء،وأسألهاهللأنيعينين
علىبرمهاعلىالوجهالذييرضيه .
افرشكريوعظيمامتناينللمشرفعلىهذهالدراسة 

وبعدذلكأرىلزاماعليأنأتقدمبو
الدكتور/حممدرفيقاإلسالم،الذيرعىهذاالبحثمنذكانبذرةحىتأستوىعلىسوقه،والذيمليبخلعليقط
بتوجيهاتهالسديدة،وآرائهالقيمة،بلكانيرعىالبحثرعايةأبويةكرمية،وفتحلهقلبه،وأوالهالكثريمنوقتهالثمني
،وكانيلبعداهللنعمالعونطيلةإعدادهذاالبحث .
كماأينأتقدمبالشكروجزيلالثناءالعاطرإىلجامعةاملدينةالعامليةعلىماأولتهوت وليهلطلبةالعلممنرعايةواهتمام .
ولكليةالعلوماإلسالميةوأعضاءجملسقسمالدعوةوأصولالدين،وجملسالكليةوكافةاألساتذةالفضالءعلىجهودهم
الطيبة .
كمااشكركلمنأعانينعلىإمتامهذاالبحثأوأفادينمبعلومةأوتوجيهأوإرشادمناألساتذةالفضالء،أوالزمالء
الكرامواخصبالذكرأخيوزميليالدكتورحمسنالزهراين،وأسألاهللأنجيزلهلممجيعااألجرواملثوبةوأنيوفقنامجيعا
ملاحيبهويرضى .
 وختاما،فإنالبحثكغريهمناألعمالالبشريةيعرتيهالزللوالقصور،فالكمالهللوحدهدونسواه،فماكانفيهمنحق
وصوابفمنتوفيقاهللوحدهالشريكله،الأحصيثناء عليه،وماكانفيهمنزللونقصانفمننفسيوالشيطان
.واهللورسولهمنهبريئان،ونسألهجلوعالالعفووالغفران .
 ونسألهسبحانهوتعاىلأنيصلحلنامجيعاالظاهروالباطنوأنيوفقناإلخالصالعمللهوحده،وأنيعاملنابعفوه
ورمحتهأنهويلذلكوالقادرعليه.وأصليوأسلمعلىخريالبشريةحممدبنعبداهللأزكىصالةوأمتسالموعلىآله
وصحبهأمجعني.
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ص

التمهيد
مقدمة الدراسة:
كثريامنعداواتاخللقمنأول يومدعافيهعالنيةإىلاإلسالم ،واليزال
واجهالرسول 
حىت يومناهذا يواجه بالتكذيب ،وقد سجل القرآن الكرمييف أكثر من موضعهذااالهتام
الذيرماهبهاملشركنيمنقومه،ورددهذااالهتامالنصارىواليهود،أماإذااطلعتعلىخارج
احمليطالعريب،فتجدأنحكمالرومانكانشديدالقسوةعليه،حيثاهتموهبأنهاستوىل
على أموال خدجية وماشيتها ،وملا افتضح أنه مصاب بالصرع ،أراد أن يواسيهافزعمهلاأن
وإذاكانغضا الطرفعنهتمةالصرعممكنا،فال
جربيلينزلعليهبالوحيمنالسماء  ،
ميكنغضهأمامهتمةالكذباليتتبدوواضحة للعيان .واالستشراقيشكلاجلذوراحلقيقية
اليت كانت وال تزال تقدم املدد للتنصري واالستعمار،وتغذي عملية الصراع الفكري البالد
املستعمرة،وتشكلاملناخاملالئممنأجلفرضالسيطرةاالستعماريةعلىالشرقاإلسالمي
وإخضاع شعوبه لسيطرهتا ،فاالستشراق هو املنجم واملصنع الفكري الذي ميد املنصرين
واملستعمرينمبواديسوقوهنايفالعاملاإلسالمي لتحطيمعقيدته،وقدجاءهذاالغزوالثقايفمثرة
إلخفاقالغزوالعسكريوسقوطه،ولرتبيةجيلبعداالستعمار.إناهلجومعلىديناهلل-دين
اإلسالم -وحماربتهظاهرةليستباحلديثةالعهدأواجلديدةاملظهر.إهناظاهرةيالحظهاكل
مؤمنباهللمنخاللقراءةكتبالسري،والتاريخوماكانمنأعداءالديناإلسالمييفاملاضي
وماميكنرؤيتهرأيالعنيمماجيريمنأحداثيفالزمناحلاضر.واملستشرقون يتخبطونيف
علَْي ِه
صلى اهللُ َ
ص ْرع»كانينتابالنيبَ  -
تفسريمظاهرالوحيمنهممن يرجعذلكإىل « َ
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علَْي ِه
صلىاهللُ َ
َو َسل َم-حينابعدحني،ومنهممنيرجعهإىلختيُّالتكانتمتألذهنالنيبَ -

َو َسل َم،-ومنهممنيـُ َف ِّس ُرهامبرضنفسي .

كثريا منالشبهاتحولهوحولدعوته ،وسنعرضيف
لعصراحلديثأثاراملستشرقون 

ويفا
هذهالدراسةأهمشبهاملستشرقنيحولالدعوةاإلسالميةيفالعهداملكي .
مشكلة الدراسة:
مما ال شك فيه أن املستشرقنييف القرن التاسع عشر امليالدي قد أثروايف كثريمن
املسلمنيوخاصةأولئكاملفكرينواألدباءالذينتعلمواعلىأيديهمالعلوماإلسالميةوأخذوا
قدميا
يؤلفونالكتبلنشراألفكاروالشبهاتبنياملسلمني،وقدتعددتكتاباتاملستشرقني ْ
وحديثاحولهذهالدعوة،واليتظهرمنخاللأكثرهااجلهلاملطبقحبقيقةالدعوة ،ووصفها
خبالفالواقع ،والطعنيفاإلسالممنخاللالطعنيفالدعوةوأتباعهاحيثكثرت الطعون
والتهم هلذه الدعوة املباركة ،وحنن بدورنا حنرص على بيانصفاء هذه الدعوة اإلسالميةمن
شبهاتاملستشرقني ،والدفاععنهاومناملتيقنأنحقائقالتاريخووقائعهالصادقةتثبتدائما
عكساهتاماتاملستشرقني؛ فأحببتيفهذاالبحثإبرازهذهاحلقائق،وتنبيهاألذهانإىل
أمهيتها،لالستشهادهبا يفالدفاععناإلسالموعنالدعوةاإلسالمية.وميكنصياغةمشكلة
الدراسةيفالسؤالالتايل :
ماشبهاتاملستشرقنيحولالدعوةاإلسالميةيفالعهداملكي؟ 
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ويتفرعمنالسؤالالرئيسياألسئلةالتالية :
6ـمامفهوماالستشراقوماهيأهدافه .
1ـماالشبهاتاليتأثارهااملستشرقنيحولالدعوةيفالعهداملكي .
4ـماالردوداليتردتعلىاملستشرقنيشبههماليتأثاروهاحولالدعوةيفالعهداملكي 
أهمية الدراسة:
تنبعأمهيةالدراسةمنأمهيةاملوضوع،إذإنتناولقضيةالشبهاتاليتأثارهااملستشرقونحول
اإلسالموالدعوةإىلاهللتعاىل،منأوجبالواجبات؛ ألهنامندفعاملطاعنعنهذاالدين
احلنيف ،إال أين مل أقف على كتاب أو رسالة كتبت حول هذه الشبهات جمموعة ،ولكين
وجدتكتاباتمتفرقةهناوهناك،ومنأهمتلكاملراجعاليتعنيتبذلك :
6ـكتابردودعلماءاملسلمني،علىشبهاتامللحدينواملستشرقني،حملمدياسني.
1ـردودالشيخالزرقاين-رمحهاهلل،-صاحبكتاب"مناهلالعرفان"فقد
عقدفيهفصالللردعلىشبهاملستشرقنيحولاملكيواملدين،يفغضونحديثهعنهما.
وغريهامنالكتباليتاعتمدتعليهايفتكوينمادةهذاالبحث .
أهداف الدراسة :
هتدفهذهالدراسةإىلمايلي :
6ـتعريفاالستشراقواملستشرقني .
1ـبيانأهدافاالستشراقواملستشرقني .
4ـبيانشبهاتاملستشرقنيحولالدعوةاإلسالميةيفالعهداملكي .
3ـالردوداليتردتعلىاملستشرقنيشبههمحولالدعوةيفالعهداملكي .
4

مصطلحات الدراسة :
،وبينهمام ْشتَبِ َهاتال
امبني
6ـالشبهات:يفاحلديثاملتّ
فقعليه:إناحلاللبني وإناحلر ّ
ّ
ُ

يعلمهنكثريمنالناس،فمناتقىالشبهاتاستربألدينهوعرضه،ومنوقعيفالشبهات

وقعيفاحلرام..احلديث )6(.
ويعرفالباحثالشبهةبأهناماالتبسفيهالباطلباحلق .
يطلقعلىكلمن يبحثيفأمورالشرقينيوثقافتهموتارخيهم،ويقصدذلك

1ـاملستشرقني:
التيارالفكريالذييتمثليفإجراءالدراساتاملختلفةعنالشرقاإلسالمي،واليتتشمل
حضارتهوأديانهوآدابهولغاتهوثقافته،ولقدأسهمهذاالتياريفصياغةالتصوراتالغربيةعن
الشرقعامةوعنالعاملاإلسالميبصورةخاصة،معربا عناخللفيةالفكريةللصراعاحلضاري
بينهما .
4ـالدعوةاإلسالمية:هيدعوة الناسالدخوليفطاعةاهللتباركوتعاىل،وطاعةرسولاهلل
صلىاهللعليهوآلهوسلم،وااللتزامبشرائعهأيالتدينبالديناإلسالمياحلنيفالذياختاره
اهللتباركوتعاىلخللقهوالعملبتعاليمه .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 
( )6راوياحلديثالنعمانبنبشريهوالنعمان بنبشريبنسعداألنصارياملدينولديفالسنةالثانيةمناهلجرة،قالالواقدي:كان
أولمولوديفاإلسالممناألنصاربعداهلجرةبأربعةعشرشهرا،وروىعنالنيبصلىاهللعليهوسلموعنعمروعائشة،وروى
عنهابنهحممدوموالهحبيببنساملوالشعيبوآخرون،ويلالكوفةيفعهدمعاوية،مثويلمحصالبنالزبري،وهباقتلوذلكسنة
أربعوستنيأومخسوستني.
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3ـالعهداملكي:يبدأببعثةالنيبصلىاهللعليهوسلمعلىرأساألربعنيمنعمره،وينتهي
باهلجرة النبوية منمكة إىل املدينةومدتهثالثة عشر عاما  ،و ينسب إىل أم القرىمكة
املكرمة،والختفىمكانةهذهاملدينةالدينيةيفحياةاألمةاإلسالمية،ففيهابيتاهللاحلرام
قبلةاملسلمنييفمشارقاألرضومغارهبا .
الدراسات السابقة.
دراساتتطرقتإىل :
6ـ مفهوم االستشراق :للدكتور أنور حممود زنايت .كاتب وأكادميي مصري يف جمال التاريخ
واحلضارة .ويعمليفجامعةعنيمشس(.كتبعنصداماحلضاراتواالستشراقوافرتاءات
الغربعلىاإلسالم) 
1ـالردعلىالشبهات:لشميمبنامحدبنعبداحلكيم.منهجالدعوةاإلسالميةيفالردعلى
الشبهاتدراسةمنهجية.جامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالميةبالرياض(.رسالةدكتوراه) 
4ـالعهداملكي:يفظاللالسريةالنبوية ــيفالعهداملكي.للداعيةاإلسالمياملصريراغب
السرجاين(.أستاذمساعدجراحةاملسالكالبوليةبكليةالطبجامعةالقاهرة) .
3ـ الشبهات  :شبهات امللحدين واملبشرين .للدكتور إبراهيم عوض (.أستاذ النقد يف كلية
اآلدابيفجامعةعنيمشسمبصر) .
 1ـالفرقبنيدراسيتوالدراساتالسابقة.إندراسيتهييفالشبهاليتدارةحولالدعوة
اإلسالميةيفالعهداملكيفقط.بينماالدراساتالسابقةخليطبنياملرحلتنياملكيةواملدنية 
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املرحلةكانتتفرضكسرطوق
 1ـاجلديدإنلدراسيتارتباطوثيقجبوانبمرحليةالن هذه  
أفكار اجلاهليةوتفنيدشبهاملستشرقني.وهذهالدراسة هلاتأثريفعاليفتذليلالصعوباتاليت
يواجهاالباحثيفمجعشبهاملستشرقنيحولالدعوةاإلسالميةيفالعهداملكيوتفنيدها .
منهج الدراسة:
كانمنهجيعلىالنحوالتايل :
6ـاستفدتخاللالدراسةمنبعضاملواقعيفالشبكةالعنكبوتية .
1ـعندالردعلىالشبهةابدأبذكرها،مثاثينبالردعليهامباتيسرمننصوصالكتاب
والسنة،وأقوالالعلماء،عاضداذلكباحلوادثوالوقائعالتارخيية،حسبمايقتضيهاملقام .
4ـركزتيفالبحثعلىإبرازاملواقفالسلبية،وطعوناملستشرقنيجتاهالدعوةاإلسالمية 
3ـعزوتاآلياتالقرآنيةإىلمواضعهامنالقرآنالكرمي،وخرجتاألحاديث،واجتهدت
يفبياندرجتها،منحيثالقبولأوالرد .
1ـترمجتاألعالميفهذهالدراسة،إضافةإىلأعالماملستشرقني .
1ـبينتمعاينالكلماتالغريبةاليتحتتاجإىلشرح .
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الفصل األول
المبحث األول :نشأة االستشراق وأهدافه.
المبحث الثاني :أهم كتب المستشرقين حول الدعوة في العهد المكي.
المبحث الثالث:الشبهات التي أثارها المستشرقون حول الدعوة في العهد المكي.
المبحث األول:نشأةاالستشراقوأهدافه:
مفهومكلمةاالستشراقواملستشرقني،وماتدلعليه،يفاللغةواالصطالح .
أوال:املعىناللغوي :
عندالنظرإىللفظة"استشراق"جندأهنامصاغةعلىوزناستفعال،فهييفأصلها
مشتقةمنكلمة"شرق"،مثأضيفإليهااأللفوالسنيوالتاء،الدالةعلىالطلب،فبذلك
يصبحمعناهاطلبالشرق.
أما يف اللغات األوروبية فثمة تعريف آخر يدل على أن املقصود بالشرق ليس الشرق
( )6

النورواهلداية.
اجلغرايف،وإمناالشرقاملقرتنمبعىنالشروقوالضياءو 





()6التعريفمنشبكةاأللوكة :
/http://www.alukah.net/culture/0/47002
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ثانيا:املفهوماالصطالحي :
إن مفهوم االستشراق يعين علم الشرق ،أو علم العامل الشرقي )6( ،وعرف البعض
االستشراق أيضا بأنه :ذلك التيار الفكري ،الذي متثل يف الدراسات املختلفة عن الشرق
اإلسالمي،واليتمشلتحضارتهوأديانهوآدابهولغاتهوثقافته )1(.
وبصفة عامة ميكن تعريف االستشراق بأنه :أسلوب من الفكر ،قائم على متييز وجودي
ومعريف،بنيالشرقوالغرب،ويستخدمدراساتأكادميية،قامعليها علماءغربينيلإلسالم
واملسلمنيمنشىتاجلوانب:عقيدةوشريعةوثقافةوحضارةوتاريخوثرواتوإمكانات،سواء
أكانتهذهالشعوبتقطنشرقالبحراألبيض،أماجلانباجلنويبمنه،وسواءأكانتلغة
هذهالشعوبالعربيةأمغريالعربية،كالرتكيةوالفارسية،وغريهامناللغات؛ألهدافمتنوعة،
ومقاصدخمتلفة )4(.
أمااملستشرقفهو:عاملمتمكنمناملعارفاخلاصةبالشرقولغاتهوآدابه )3(.
وبعدحديثناعنمعىناالستشراقيفاللغةواالصطالح،ننتقلللحديثحولنشأةهذا
االستشراق :
معظماحملققنيهلذهاملسألةيكادونجيمعونعلىأنبدايةهذهاحلركةنشأتيفهنايةالقرن
العاشر امليالدي ،وأوائل القرن احلادي عشر بفرنسا ،وأن الراهب الفرنسي (جريردي أ ولياك
()6االستشراقواخللفيةالفكريةللصراعاحلضاري،د.حممودزقزوق(،بدونناشر،وبدونطبعة)ص.63:
()1االستشراقيفالسريةالنبوية،عبداهللحممداألمنيالنعيمي.بدونناشر.ص،61:واملوسوعةامليسرةيف 
األديانواملذاهبواألحزاباملعاصرة،الندوةالعامليةللشباباإلسالمي .إشرافوختطيطومراجعة:د.محاداجلهينط.
دارالندوةالعاملية(.)137/1
()4منشبكةاأللوكة :
 /http://www.alukah.net/culture/0/47002
()3حيىيمرادردود،علىشبهاتاملستشرقني(،بدونناشروبدونطبعة)(ص .)13:
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6114 - 143م)()6كان من أوائل املشتغلني بعلوم الشرق ،وارتبطت بامسه بداية حركة
االستشراق،إذرحلفتعلماللغةالعربيةووقفعلىعلومالعربيفالرياضياتوالطبوغريها ،
كما قرأ بعض العلوم الدينية ،حىت قيل :إنه كان أوسع علماء عصره معرفة بعلوم العرب،
وخاصةيفالرياضياتوالفلك .
وقداستطاعجريرديأنينشئمدرستنيلتدريساللغةالعربيةوعلومها،مثأنشأبعدذلك
مدرسةثالثةتسمىمدرسة"شارتر"،ويرجع الفضلإىلهذاالراهب يفانتشاراألعدادالعربية
يفأوربااليتكانتينقصهارقمالصفر،وملتكنتعرفهحىتنقلهإليها(جريرديأولياك)من
اللغةالعربيةإىلاللغةالالتينية .
مث جاء بعده (قسطنطني اإلفريقي 6137م)( ،)1و(بطرس احملرتم 6611 - 6111م)()4
وغريمها،مثتتابعروادهذهاحلركةوتكاثرتأعدادهمواختلفتجنسياهتم،حبيثمشلتمعظم
دولأوروباوأمريكايفالعصراحلديث .
مثأخذتبعدذلكحركةاالستشراقتنمويفاطرادمستمرحىت6461- 6466م،حيث
العِ ِْربية والعربيةيف معظم
عقد مؤمتر فِيَـنا()6الكنسي ،وكان من أهم قراراته إنشاء كرسي للغة 
()6أولمناشتغلبعلومالشرقحبثاودراسةكانراهباوقسيسامثبابالرومافيمابعد .
()1طبيبمستعرب،ولدبقرطاجةأوالقريوان،كانمسلما،مثتنصروهربإىلإيطالية.ترجمبعضاملؤلفاتالعربية،
وخاصة الطبية ،إىل الالتينية ،منها :كامل الصناعة ،لعلي بن العباس ،وزاد املسافر ،البن اجلزار ،وترجم كتبا للرازي،
وإسحاقاإلسرائيلي.وكانتكتاباتهتستخدميفأوروباإىلالقرنالسابععشرميالدي(.املستشرقونوالتنصري،عليبن
إبراهيمالنملة(،بدونتاريخ)ص ،611:وموسوعةويكيبيدياااللكرتونية).
( )4راهب والهويت فرنسي .أصبح رئيسا لدير كلوين فقام بإدارة الدير ومجاعة كلوين حبزم .وأصلحه إصالحا واسعا،
وضمنلهولفروعهالعديدةيففرنساوإسبانياوغريهامواردماليةواسعةنتيجةاتصاالتهالسياسيةبأمراءفرنساوإسبانيا،
تويفيف6611م(.موسوعةاملستشرقني،عبدالرمحنبدوي،دارالعلمللماليني،الطبعةالثالثةص.)661:
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جامعاتأوروبا؛ فتأسسكرسياللغةالعربيةيفروماعلىنفقةالفاتيكان(،)1ويفباريسعلى
نفقة ملك فرنسا ،ويف أكسفورد()4على نفقة ملك إجنلرتا ،ويرى كثري من املؤرخني حلركة
اق،وماكانقبلذلكإمنا

االستشراقأنهذااملؤمترهوالبدايةاملنظمةوشبهالرمسيةلالستشر
كانمبثابةاإلرهاصمليالدهذهاحلركة )3(.
مماسبقمنعرضنشأةاملستشرقني،اليتتتابععليهااملتأخرونبعداملتقدمون،فإنالعاقل
احلصيفجيزمويدركأنمنوراءهذاالنتاجأهدافامرامه،وآماال مراده،فهلياترىماهي
تلكاألهدافاليتجعلوهانصبأعينهم؟..وروضواأنفسهمتتحملمتاعبالوصولإليها؟ 
نييف ُمجلتهامنالدراساتاالستشراقيةاىلثالثةأقسام :
تنقسمأهدافامل ْستَ ْش ِرقِ َ
ُ
أ .هدف ِعل ِْمي مشبوه.

–6التشكيكبصحةرسالةالنيب .

–1إنكارهمأ ْنيكوناإلسالمدينامنعنداهلل .
–4التشكيكيف ِصح ِةاحلديثالنبوي .

()6عاصمةالنمسا،واملركزالثقايفالرائديفأوروبا،وهيمدينةمشهورةمبعارضالفنونوالكنائسواملسارح  ،ويُعدُّمسرح
بريج ،أحد معامل فيينا الكبرية( .املوسوعة العربية العاملية ،عملموسوعي شاركيفإجنازه أكثرمن ألف عامل( ،بدون
تاريخ)مادة"فيينا"ص.)6:
()1مدينةإيطالية،وهيأصغردولةمستقلة،وهياملركزالروحيالذييقومبتوجيهالكنيسةالرومانيةالكاثوليكية ،وكثريا
ماتستخدم"الفاتيكان"لإلشارةإىلالباباأوحكومةالفاتيكان(.املوسوعةالعربية،مادة"الفاتيكان"،ص.)4،6:
()4مدينةذاتحكمحملي،تقعيفمقاطعةأكسفورديفإجنلرتا،وهذهاملدينةمقرجامعةأكسفورداليتتعتربمنأقدم
املعاهدالثقافيةيفأوروبا،وتقعمدينةأكسفوردعلىهنريشريويل،والتاميزعلىبُعد31كممشالغريبلندن(.املوسوعة

العربية،مادة"أُكسفورد"ص.)6:

()3حممدالسيداجلليند،االستشراقوالتبشري،دارقباء(بدونتاريخ)ص.61-63:
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ب .األهداف الدِّينِيَّ ِة والسياسية ,وتتلخَّص في ما يلي:
–6تشكيكاملسلمنيبنبيِّهموقرآهنموشريعتهموفقههم .
–1تشكيكاملسلمنيبقيمةتُراثهماحلضاري .

– 4إضعاف ثقة املسلمني برتاثهم ،وبث روح الشك يف كلما بني أيديهم من قِيم وعقيدة
ومثُلعُْليَا .
ُ
ج .أهداف علميَّة خالصة:
وهذه األهداف ال يقصد منها سوى البحث والتمحيص ،ودراسة الرتاث العريب واإلسالمي،
دراسةجتلوهلمبعضاحلقائقاخلافية،وهذاالصنفقليلعددهجدا )6(.
وكانممااعتمدعليهاملستشرقونكوسائللتحقيقأهدافهم :
-6تأليفالكتبيفموضوعاتخمتلفةعناإلسالمواجتاهاتهورسولهوقرآنه .
-1إرسالياتالتبشري()1إىلالعاملاإلسالميلتزاولأعماالإنسانيةيفالظاهر .
 -4إلقاء احملاضرات يف اجلامعات واجلمعيات العلمية ،ومن املؤسف أن أشد ُهم خطرا وعداء
ليتحدثُواعناإلسالم! 
لإلسالمكانوايُستدعونإىلاجلامعاتالعربيةواإلسالمية َ

–3اكتسابالعضويةيفجمامعاللغةالعربية .

-1إنشاءاملوسوعة"دائرةاملعارفاإلسالمية"( )4
()6مصطفىالسباعي،االستشراقواملستشرقونماهلموماعليهم(،ص،)41-11:واملوسوعةامليسرة(.)116/1
()1هوالدعوةإىلالدين النصراين،وهيلفظةحمدثةمعناها التدليسعلىالسامعوالقارئ،ولذلكفإناألوىلفيهاأن
يقال":التنصري"(.املعجمالوسيط،إبراهيممصطفىوآخرون،دارالدعوة(،بدونتاريخ))13/6بتصرف.
()4موسوعة أكادميية تعىن بكل ما يتّصل باحلضارة اإلسالمية ،سواء من الناحية الدينية أو الثقافية أو السياسية أو
اجلغرافيةعلىامتدادالعصور،مبايفذلكالعصرالسابقلإلسالم،وتعدهذهاملوسوعةأهممؤلفاستشراقيعلى
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وقدأصدروهابعدةلغات )6(.
بعد أن عرجنا على نشأة املستشرقني ،وأهدافهم اليت يرمون الوصول إليها ،مث عرفنا
الوسائلاليتيسلكوهنالتحقيقأهدافهم،بقيأننعلمماهياملناهجاليتانتهجوهايفسبيل
الوصولإىلغايتهماملنشودة،واليتمازالوايُ َدنْ ِدنُو َنحوهلا،ويلهثونوراءها :
من الصعب جعل مناهج املستشرقني يف اجتاه واحد ،يف كل األزمان واألوقات ،ويف كل
املوضوعات اليت تناولوها ،ولكن ميكن إمجال هذه املناهج اليت يشرتك فيها عدد كبري من
املستشرقنيقدمياوحديثايفتناولالعلوماإلسالميةعموما،يفالنقاطالتالية :
لةرد بعضمعطياتالديناإلسالميإىلأصوليهوديةونصرانية،وهذااألمريتمثل
 -6حماو ِّ
يفكثريمنالكتاباتحولالوحي،وحولالقرآنالكرمي،وحولالسنةاملطهرة .
التشكيكيفصحةاحلديثالنبوي .
ّ
-1

-4البحثعنالضعيفوالشاذمنالرواياتواالعتمادعليه،ماداميفخدمةمصلحتهم .
-3اخلضوعللهوى،والبعدعنالتجردالعلمي،واملنهجاالنتقائي،وإثارةالشكوكيفمعطيات
السنةوالتاريخ .
-1التحريفوالتزييفواالدعاءاملتعمد )1(.

()6االستشراقواملستشرقون(ص،)44:واالستشراقيفالسريةالنبوية(ص.)11:
()1االستشراقأهدافهووسائله،حممدفتحاهللالزيادي،دارقتيبة(ص،)611،667:وشبكةالردااللكرتونية 
العلمية http://alradnet-vb.com/vb/forumdisplay.php?f=21
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وفيما يلي سرد لبعض رموز املستشرقني الذين ومسوا بأهنم أشد عداء وحقدا على اإلسالم
واملسلمني.هؤالءالذيناستحبواالعمىعلىاهلدى،وأضلهماهللعلىعلم .
.6بارونكاراديفو

:

نسيمتعصبجدا ضداإلسالمواملسلمني ،ساهم بنصيب بارز يف حترير "دائرة املعارف
فر
ِّ
اإلسالمية".
.6

جولدزيهر:

ومنحمَِّرِري"دائرةاملعارفاإلسالمية"،
َجمَ ِر ٌّ
ي عرفبعدائهلإلسالم ،وخبطورةكتاباتهعنهُ  ،
كتبعنالقرآنواحلديث .

 .1غ.فونجرونيباوم:
أملاينيهودي ،مستوردإىلأمريكاللتدريسجبامعاهتا ،وكانأستاذا جبامعةشيكاغو،منأَلَدِّ
ّ
علىالقيماإلسالميةواملسلمني .
ِ
يفمجيعكتاباتهختَبُّطاواعتداء
أعداءاإلسالم،ترى
َ
 .4أ.ج.فينسينك :
َع ُد ٌّو لدودلإلسالمونبيِّه،كانعضوا باجملمعاللغوياملصريمثأخرجمنه،وهوناشراملعجم
املفهرسأللفاظاحلديثالنبوييفلغتهاألوىل .

 .3د.ب.ماكدونالد:
منكبارحمَِّرِري"دائرةاملعارف
أمريكيمنأشداملتعصبنيضداإلسالمواملسلمني ،مبشِّر.
ُ
اإلسالمية" )6(.

وبعدفإناملتبادرإىلذهنكل منقرأماسبقمنالكالمعنتاريخهؤالءالقوم،ووقف

ِّ
حد سواء يف املكر
على أهدافهم وأساليبهم ،مث نزل عند أمساء املتعصبني منهم ،أهنم على ٍّ
)،وموسوعةاألديانامليسرة(.)116/131/1
()6املستشرقونماهلموماعليهم(ص31/41:
16
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لإلسالم،والكيدألهله،بلهواليتوقعممنهذهصفتهأنينصفاإلسالمولويفموقفمن
حملوهذهالع ْربة،وإزالةهذهاخلاطرة،نوردبعضاممنومسوابأهنمأنصفوالإلسالم :
مواقفه،و

َ

-6هادريانريالند :

أستاذاللغاتالشرقيةيفجامعةأوترشتهبولندا،لهكتابالديانةاحملمديةباللغةالالتينية،
إالأنالكنيسةيفأوروباوضعتكتابهيفقائمةالكتباحملرمتداوهلا!؟ 
-1يوهانج.رايسكه :
وهو مستشرق أملاين جدير بالذكر ،اهتم بالزندقة؛ ملوقفه اإلجيايب من اإلسالم ،وإليه يرجع
الفضليفإجيادمكانبارزللدراساتالعربيةبأملانيا .
س َرتديساسي :
ِ -4سْل ِف ْ
اهتم باألدب والنحو  ،مبتعداعن اخلوض يف الدراسات اإلسالمية ،وإليه يرجع الفضل يف
جعلباريسمركزاللدراساتالعربية .
-3توماسأرنولد :
إجنليزي،له:الدعوةإىلاإلسالم،الذينقلإىلالرتكيةواألرديةوالعربية .
-1غوستافلوبون :
مستشرقوفيلسوفمادي،اليؤمنباألديانمطلقا،جاءتأحباثهوكتبهالكثريةمتسمة 
بإنصافاحلضارةاإلسالمية،ممادفعالغربينيإىلإمهالهوعدمتقديره )6(.
المبحث الثاني:أهمكتباملستشرقنيحولالدعوةيفالعهداملكي :

()6املوسوعةامليسرةيفاألديان(.)131/1
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كثريةهيتلكالشبهاتاليتأثريتوتثارحولالدعوةاملكية،وكثريةهيتلكاألسفاراليت
محلتهذااملوضوعووضعيفأحشائها،ولكناومعكثرهتافلننتطرقإىلاحلديثحوهلاكلها،
بلسيقتصرحديثناعلىسفريننظنأهنمايسدانمسدتلكاجلموعالكثريةمناألسفار :
.6

مونتغمري

حممديفمكة،ومؤلفهذاالكتابهواملستشرقاإلجنليزيويليام
وات(.)6

وقدقامبرتمجتهإىلالعربية:د.عبدالرمحنعبداهللالشيخ.راجعالكتابوعلقعليه:د.أمحد
شليب.قامتبنشره:اهليئةاملصريةالعامةللكتاببالقاهرة،عام6361م.ويقعيفجملدواحد .
.1

مذاهبالتفسرياإلسالمي،حبثيفاختالفاملصاحفونشأةالقراءات

ومدارس التفسري وخالفات الفرق حول النص وتفسريه ،ومؤلف هذا الكتاب هو املستشرق
()1
عبدالرمحنالنجار.قدم
بيةوحققه:
ر
.ترمجهإىلالع

الذيعرفبعدائهلإلسالم:جولدزيهر
ّ

له:عبدالرمحنبدوي،ويوهانفوك.قامبنشره:دارومكتبةبيبليون،ضمنسلسلة:نظرات

استشراقيةيفاإلسالموتأرخيهعام1166م.ويقعيفجملدواحد )4(.

()6مستشرق إجنليزي معاصر( 63مارس  13 - 6111أكتوبر 1111م) ،عمل أستاذا ورئيسا لقسم الدراسات
اإلسالميةوالعربيةجبامعةأدنربةملدةمخسةعشرعاما ،حىتتقاعدهسنة6171م ،وقدقامخاللهذهالفرتةبتدريس
اإلسالم،عقيدةوتارخياوحضارةلعدةأجيالمنالطلبة،وكثريمنهممسلمون(عربوباكستانيون).منأشهركتبه:كتاب
حممد

يف

مكة

6111م،

وكتاب

حممد

يف

املدينة

6111م.موقع

http://shamela.ws/index.php/author/1388

()1تقدمتترمجتهص،:16ضمناملستشرقنيالذينهمأشدعداوةوحقداعلىاإلسالموأهله.
()4موقعنيلوفرات.كوم 
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb180034-143216&search=books
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املكتبة

الشاملة

المبحث الثالث:
الشبهاتاليتأثارهااملستشرقونحولالدعوةإىلاهلليفالعهداملكيوالردعليها.
الشبهة األولى :
طعنهميفمصداقيةالرسوليفالدعوةإىلربهاليتأمرهبا،وأنهكانيريدالزعامة
وامللك .
ق ّدم بعض املستشرقني مجلة من النظريات املنحرفة لتفسري النهضة اليت قامت بني العرب
االصْبـ غَةالدينيةهلذهاحلركةالتارخييةوقد
وظهورالدولةاإلسالمية،وحاولواجاهدينأنيلغو َ

ّأدىذلكإىلأنقامتنظريةعندبعضهم،تزعم أنالنيبكانرجال يطمحإىلامللك
والسيطرةعلىمقاليداألمور؛ فوضعلنفسهخطةتعتمدعلىجتميعالناسمنحولهوالتغرير

هبممنمنطلقهذاالديناجلديد،واملستشرقونيفنظريتهمهذهينظرونإىلالنيبنظرهتم
إىلرجالدينهم،الذينأكلواأمواهلمواستعبدوهموأذلوهمباسمالدِّين .
ومعلومأنالدعوةاليتأتىهباالنيبتشملماذكروهمنجوانبالسياسةواإلصالح،
عالطابعالنبوي منها،وإلباسهاثوبا
لكناملشكلةتكمنيفاالقتصارعلىهذهاجلوانبونز
ّ

ماديّاجمردا .

وسنقومبتعريةهذهاآلراءاملنحرفةوبيانبطالهنا،بعرضهاعلىالواقعالتارخييوفقمايقتضي
كييتبنيلناع َوُرها،وذلكمنأربعةوجوه :
املنهجالعلمي،

َ
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األول:إناتصافرسولاهللباحلزموالثبات،وعدمتقدميأيةتنازالتلينفيقطعامثل
هذااالدعاء؛إذإنمنصفاتالسياسينيأنيدوروايففلكمصاحلهمالشخصية،وما
يقتضيذلكمناالتصافباملرونةيفالتنازلعنبعضالثوابتأوشيءمناملبادئ .
لكن الشأن مع رسول اهلل على النقيض من ذلك ،ولذلك جند موقفه واضحا جليا يف
املوقفالذي يستوقفنا،وهوذلكاملوقفالذيعرضتفيهقريشإغراءاهتاعليه،فلميزد،
أنفجرهامدويةقائال":ياع ُّمواَلل ِهلَووضعواالشم ِ ِ
،والْ َق َمَر ِيفيَ َسا ِريَ ،علَىأَ ْن
َ َ َ ْ َ َُ
سيف َمي ِيين َ
ْ َ
أَتْـرَكه َذااألَمرحىتيظْ ِهرهالله،أَوأَهلِ َ ِ ِ
،ماتَـَرْكتُهُ" )6(.
ْ َ َ ُ َُ ُ ْ ْ
ُ َ
كفيه َ
ثانيا :لوكانامللكغايته،لكانيفعرضقريش له-وهوضمنالعروضيفاحلديث
السابق-أنجيعلوهملكاطريقاخمتصراهلذهالغاية،لكنهأىبذلك،ومتسكمببدأنبوته،مما
ينفيصحةهذااالدعاء .
ثالثا:مناملعلومأنمكةومنحوهلاكانتوثنيةمنجهة،متغلغلةيفأوحالالفقرمنجهة
أخرى،ومرجعالفقرالذيأملّبالسياسةاليتانتهجهااليهودمعالعربيفإغراقهمبالربا،إىل
حدٍّذلتأعناقهم .

ومنالبداهةواحلالهذهأنيتّخذالنيبأقصرالطرقللوصولإىلاحلكم،بأنيعلنهاحربا
كردة فعل جتاه هذا الظلم
على اليهود ،مستغال روح الكراهية اليت منت يف نفوس املكيّني ّ
(()6ابنهشامعبدامللكبنهشامبنأيوباحلمريياملعافري،السريةالنبوية،الطبعةالثانية6471هــ6111مجـ6ص)616مكتبة
ومطبعةمصطفىألبايباحلليبوأوالدهمبصر(.ياعمواهلللووضعوا...ليسحديثإمناهوروايةتارخيية) 
رواةاحلديث:ابنإسحاقيفسريته،الطربيوالبيهقييفالدالئلبإسنادمنقطع،البخارييفالتاريخ،أبويعلىيف مسنده،احلاكميف
املستدرك.كلهممنطريقطلحةبنحييبنموسىعنعقيلبنأيبطالبمرفوعابلفظ(أماانابأقدرأنادعذلكمنكمأنتشعلوامنها
يعينالشمسشعلة)حديثصحيحعناأللباين.بعضالعلماءيروناالستداللباحلديثالضعيفمنفضائلاألعمال.
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عمايثريقومهعليهمنذماألوثانواألصنامأوالنيلمن
واالستبداد،معضرورةالسكوت ّ

مكانتها .

لكنالعجيبيفاألمرأنالنيباختارأصعبالطرقوأكثرهاوعورةيفحياته،لقدكانت
مبدأدعوتههينبذاألصناموتسفيهها،األمرالذيأدىإىلكراهيةقومه-الذينهمأوىل
ّ
الناسبنصرته -هلذهالدعوة اجلديدة؛ فكانالتعذيبلهوألصحابهوتشريدهمعنديارهم،
وكلذلكيدلّناأنمقصدهمليكنلهعالقةبالتملكوالسيطرة،إمناهويفإخراجالناسمن
عبادةالعباد،إىلعبادةربالعباد .
رابعا :إنامللوكاملعاصرينللنيبممنهمساسةلألممكانوامدركنيلطابعالنبوةيف
شخصيّته،ويتضحهذامنخاللمواقفهماليتاختذوهاجتاههذهالدعوةاجلديدة،واعرتافاهتم

سجلوها يف هذا الصدد   ،ومن أقرب األمثلة على ذلك  ،موقف النجاشيملك
اليت ّ

احلبشة(،)6فإنهمليفهممندعوةالنيبالرغبةيفالزعامةالسياسية،بلجتاوزذلكإىل
اإلميانبدعوةهذاالنيب،أتراهيذعنلرجليطمحإىلالزعامةاجملردة،يفوقتمليكنذلك
( )1

الرجلميلكمنأمرنفسهوالمنأمرأصحابهشيئا؟!
إينح ِس ْدتفزاداللّهيفح ِ
ِ
حمسود
م ْنعاشيوما َغْيـَر
سد
ُ ُ َ
َ
ي...العاش َ
َ
فضائله...بالعلموالظر ِ
ِ
ماحيس ُداملرء ِ
ف،أوبالبَ ِ
ود 
اجلُ ِ
إالم ْن
أسو ْ
ْ
ُْ َ ُ
()6هو:أصحمةبنأحبرالنجاشيملكاحلبشة،وامسهبالعربية :عطية ،والنجاشيلقب له،أسلمعلىعهدالنيب،
ومليهاجرإليه ،وكانردءاللمسلمنينافعا ،وقصتهمشهورةيفاملغازييفإحسانهإىلاملسلمنيالذينهاجرواإليهيف
صدر اإلسالم ،وأخرج أصحاب الصحيح قصة صالتهصالة الغائب عليه(.اإلصابة يف متييز الصحابة للحافظ ابن
حجر .)111/6
()1موقعاملقاالت 
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=87576
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الشبهة الثانية :
الطعنيفحقيقةدعوةالرسولحممد،ونسبتهاإىلاإلصالحاالجتماعي،دون
الوحيالسماوي .
ليتمم مكارم األخالق ،ويضيف إىل اإلنسانية الكثري من املعاين
ال شك أن النيب بُعث ّ

املثلالعليا،وإنالبُعداألخالقييفمبادئهواضحبالمراء،لكنأنحيلوللبعضأن

السامية،و

يفسردعوتهبانتحالالنبوة،واالحتيالباسمالدين،كييسهميفانتشالقومهمناالحنالل
ّ
اخللقي،وحماربةاهليمنةالقبلية،فهذامااليقولهعاقلمنصف،عرفالتاريخ،أواطلععلى

جزءمنحياةالنيب .
اطالتاليةتبنيأهناالتعدواأنتكونأفكارانابعةمننفوسمغرضة :
والنق
ّ
النقطةاألوىل:إنجوانباحلياةاالجتماعيةتشتملعلى البعداملنظّملعالقةاإلنسان
جمردمصلح اجتماعيلكانتركيزه
بنفسه،والبعداملنظملعالقتهمبنسواه،ولوكانالنيبّ 

األعظمعلىهذينالبعدين،بينمانرىيفالواقعأنالعماداحلقيقيالذيقامتعليهدعوته
هوبُعد أعمقمنالقضيتنيالسابقتني،إنهالبُعدالعقدي،واملتمثليفعالقةاإلنسانخبالقه
ومواله .

لقدترّكزتالدعوةاإلسالميةيفأكثرمظاهرهابالعبادةوتوحيداهلل،وهذاالبعدليسله
عالقةمباشرةباإلصالحاالجتماعي،فمابالالنيبيأمرالناسبعبادةاهللوحده؟وما
عالقةاألخالقبتحملأعباءتكاليفتُشغلمبجملهاحياةاإلنساناليومية؟ 
ّ
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وهناقديقولاملستشرقون:إنهلذهالتكاليفأثرا يفترويضالروحعلىالفضيلة،لكنهذا
ال يتماشى مع النهي عن عبادة األصنام ،وال مع وجوب الرباءة من الكفر والكافرين ،مما
جيعلنانقطعبتهافتمثلهذاالرأي .
النقطةالثانية :إنهذاالتفسريالنظريليقفعاجزا عنتفسريبكاءالصحابةالعائدينمن
الغزواتإذملتُكتبهلمالشهادة،ويقفعاجزاكذلكعنتفسريحرصهمعلىقتالذويهم
وبينجلدهتم،حىتترىالوالديقتلولده،واألخيقتلأخاه،كلذلكيفسبيل هذهالدعوة
اجلديدة،كماأنهذهالنظريةلتعجزعنتفسريرضااملهاجرينأنيرتكواديارهموأمواهلم،
وخيتاروامفارقةاألوطان،إىلمصريغريمعلوم،لومليؤمنوابنبوته .
النقطةالثالثة:إناملتطلّعإىلحمتوياتالديناإلسالميجيدفيهالعديدمنالتشريعات
املختلفةواألنظمةاحملكمةالدقيقة،خصوصامايتعلّقجبوانبالقضاءواإلفتاءواحلدود،
ةأنجتتمععقولكثريةلكيخترجبنظاممتكاملكهذا
َ
والشأنيفاملناهجاألرضيةالقويّ

النموذج،الأنيكونمنبعهذاالدستورمنرجلأُِّم ٍّياليعرفالقراءةوالالكتابة،منشغل
االجتماعبصحابته،ومثلهذاالتصوريقتضيأنتكونهذهالشريعةمنمصدر
بعبادتهو
ّ

مساوي،الاجتهاداتبشريةعرضةللخطأوالصواب .
ٍّ

ونقولأخريا :إناإلصالحاالجتماعيهو قاسممشرتكبنيالشرائع السماويةوالدعوات
اتالسياسية،فالكل يسعىإىلحتقيقاالستقراروتنظيم
ُّ
األرضية،كذلكفيمايتعلقبالدعو
احلياة،ولكناحينمانتكلمعندينأتىمنعنداخلالقاحلكيمفمنالبداهةأنيكونأوسع
نطاقاوأكملنظاماوأمشلمنهجا،فليسهوباملقتصرعلىجانبمنجوانباحلياةأونظام
مننُ ظُمها .
11

وإذاكاناألمركذلك،فمنالسذاجةأهنم  وصفو ادور خامتاألنبياءواملرسلني بأنهجمرد
عملياتإصالحيةيفاجملتمعالعريب،أوحماوالتلتص ّدرالزعامةوالسيطرةعلىمقاليداحلكم
اضح،وهوماعربعنهاملستشرق"تريتون
يفجزيرةالعرب،فالمناصمناالعرتافباحلقالو
ّ

()6
يفالعقولأنالتفسرياملاديميكنأنيكونصاحلا يف تعليلبعض
له":إذاصح
و
بق

"
ّ
ّ

الظواهرالتارخييةالكربى،وبيانأسبابقيامالدولوسقوطها،فإنهذاالتفسرياملادييفشل

حنييرغبيفأنيعلّلوحدةالعربوغلبتهمعلىغريهم،وقيامحضارهتم،واتساعرقعتهم،
وثباتأقدامهم،فلميبقأماماملؤرخنيإالأنينظروايفالعلّةالصحيحةهلذهالظاهرةالفريدة،
فريىأهناتقعيفهذاالشيءاجلديد:أالوهواإلسالم" .

الشبهة الثالثة :
زعمهمأنالنيبمليكنحريصاعلىهدايةقومه،وأنهدعاعلىبعضهم،وبذلك
يطعنونيفمنطلقاتدعوته .
كانالعربيفجاهليةعوجاء،وسفاهة عمياء،يقتلبعضهمبعضا،وينهببعضهمأموال
بعض،أمواهلموأعراضهمالحيوطهاأمانوالاطمئنان،يعبدوناألوثانواألحجار،ومليهتدوا
إىل عبادة الواحد القهار ،عاشوا يف فرتة من الرسل ،فال نيب بعث إليهم ،وال رسول أرسل
إليهم،حىت اختاراهللهلممنبنيأظهرهمرجال كرميا،طيبالسرية،حسنالسريرة،حافظا
()6مستشرقالهويتإجنليزي،ولديف6336وتويف6174م.كانأبوهقسيسايفكنيسةيارموث.يفعام6111مكان
مبشرا .وحصل على
مدرسايف مدرسة البعثة التبشريية يف برمان(لبنان)،وقضى يف عدن(اليمن اجلنويب) عدة أشهر ّ
شهادةالالهوتيف6163ممنأكسفورد.ويفعام6116مصارأستاذاللغةالعربيةيفجامعةعليكرة(اهلند)وأمضى
فيهاتسعسنوات.وكانتقاعدهعام6131م(.موسوعةاملستشرقنيص.)611:
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للودوالعهد،اختارهاهللهلم؛ليكونهلمنبيا،وعلىوحيربهأمينا،أتاهمفكانأرحمهبممن
أماهتموآبائهم،عمترمحتهمؤمنهموكافرهم،فهاهوبعدأنانتصرعلىاملشركني بعدغزوة
الفرقان،يفغزوةبدر الكربى،يستشريأصحابهفيمايصنعهبم؟فاختارالرأياألسهلالذي

أشار عليه بفدائهم ،رمحة هبم وشفقة عليهم ،وترك الرأي الذي أشار بقتلهم واستئصاهلم،
فجاءاحلكمالرباينمؤيدالالختيارالثاين،خمالفالألول(،)6فهلخيطرببالعاقلأنيكون
هذاالقائد -الذياختاراإلبقاءعلىاألسرى،مؤثرالهعلىقتلهم -غريحريص عليهم،
وال مهتما بان يهتدوا ،إذا لو كان كذلك الختار هو قتلهم ،قبل أن يشري عليه من أشار
بذلك،واألمرهوابتداء،ومليفتقرإىلمنيشري عليهبذلك،هذاواحدمنتلكاملواقفاليت

هيكفيلةبالردعلىاملستشرقنييفهذاالزعم.وسنوردغريذلكمناآلياتالقرآنية،ونعقبها
بأحاديثنبوية،ومواقفتارخيية .
الوقفة األولى :مع اآليات القرآنية  :
نورديفهذااملقامبعضامنتلكاآلياتاليتدلتعلىحرصالنيبعلىهدايةقومه :
.6

قالتعاىل:لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِنيَ﴿،)1(﴾4جاءيفمعامل

التنزيليفبيانمعناها:أيلعلكقاتلنفسك،إنمليؤمنوا،وذلكحنيكذبهأهلمكةفشق
عليهذلك،وكانحيرصعلىإمياهنم،فأنزلاهللهذهاآلية )4(.
.1

وقالتعاىل:أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ويَهْدِي مَن

()6السريةالنبوية(منالبدايةوالنهاية)للحافظابنكثري،طبعةداراملعرفة(بدونتاريخ)(.)313-317/1
()1سورةالشعراء،اآلية .4:
()4معاملالتنزيل"،تفسريالبغوي"،حمييالسنةالبغوي،دارطيبة،الطبعةالرابعة(-)611/1بتصرف-
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يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿﴾3

()6

قالابنعباس(:)1التغتموالهتلكنفسك،حسرةعلىتركهماإلميان )4(.
الوقفة الثانية :مع األحاديث النبوية ,والمواقف التاريخية :
ذكرعلماءاحلديثوالسريالذيناهتموابتدويندقائقتفاصيلحياته صورامشرقة
تبنيماكانعليه مناحلرصعلىهدايةالناسوإدخاهلميفديناهلل؛ليسعدواهبذا
()3
يب: 
ت لِلنِ ِّ
الدينالذياليقبلاهللديناسواه،فعنعائشة -رضياهللعنها -أَنـ َهاقَالَ ْ
هلأَتىعلَيكيـوم َكا َنأ ِ ِ
ك ِ
ال":لََق ْدلَِق ِ ِ ِ
َشدُّ
ُحد؟قَ َ
،وَكا َنأ َ
َ
مالَق ُ
ُ
يتم ْنقَـ ْوم َ
َشدم ْنيَـ ْومأ ُ
َ ْ َ َ ْ َ َْ
يت َ
سيعلَىاب ِن ِ ِ
ِ
ِ
مالَِق ِ
عْب ِد ُكالَل،فَـلَم ُِ
ينإِ َىل
جيْب ِ 
عَر ْ
عْبديَ الي َلبْ ِن َ
تنَـ ْف  َ ْ َ
يتمْنـ ُه ْميَـ ْوَمالْ َع َقبَة،إِ ْذ َ
ضُ
ُ
َ
ْ
ِ ِ ()1
ت
َستَ ِف ْق إِال َوأَنَابَِق ْرِن الثـ َعال 
َماأ ََرْد ُ
ام ْه ُموم َ
ب ،فَـَرفَـ ْع ُ
ت؛ فَانْطَلَ ْق ُ
ىو ْج ِهي،فَـلَ ْم أ ْ
ت َوأَنَ َ
علَ َ
ال:إِناللهقَ ْد َِ
ين،فَـنَظَْر ُ ِ ِ ِ ِ
مس َعقَـ ْوَل
اينفَـ َق َ
يلفَـنَ َاد ِ 
َرأْ ِسي،فَِإ َذاأَنَابِ َس َحابَةقَ ْدأَظَلْت ِ 
َ
تفَإ َذاف َيهاج ْرب ُ
()6سورةفاطر،اآلية.3:
القرشي ،اهلامشي ،أبو العباس ،ابن عم رسول اهلل
()1هو:عبداهلل بن العباس بن عبداملطلببن هاشم بن عبدمنافُّ  ،
، كان يقال له :حرب العرب،تويفبالطائفسنةمثان وستني(.اإلصابة ،احلافظابنحجرالعسقالين،داراجليل،
الطبعةاألوىل.)636/3
(،)4أبوعبدالرمحنبناجلوزي،زاداملسرييفعلمالتفسري،الطبعةالثالثة،املكتباإلسالمي(.)371/1
()3عائشة بنت أيب بكر الصديق من قريش:أفقه نساء املسلمني وأعلمهن بالدين واألدب.كانت تكىن بأم عبداهلل.
تزوجها النيبيف السنة الثانية بعد اهلجرة،فكانت أحب نسائه إليه،وأكثرهن رواية للحديث عنه.وكان مسروق إذا
روى عنها يقول :حدثتين الصديقة بنت الصديق .وتوفيت يف املدينة سنة مثان ومخسني .روت ألفني ومائتنيوعشرة
أحاديث(.األعالمخريالدينالزركلي،دارالعلمللماليني،الطبعةاخلامسةعشر.)131/4
( )1بسكون الراء :ميقات أهل جند تلقاء مكة على يوم وليلة ،وهو قرن أيضا غري مضاف ،وأصله اجلبل( .معجم
البلدان،ياقوتاحلموي،دارالفكر(بدونتاريخ) .)441/3
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ك ِْ ِ ِ ِ
ك
ال:فَـنَ َاد ِ 
تفِي ِه ْم،قَ َ
،وقَ ْدبَـ َع َ
اين  َملَ ُ
ملَ َ
ثإِلَْي َ
اعلَْي َ
قَـ ْوِم َ
ارُّدو َ
اجلبَ ِاللتَأْ ُمَرهُمبَاشْئ َ
كَ
ك َوَم َ
ك َ
احمم ُد،إِناللهقَ ْد َِ
ِْ
ين
الَ ،وقَ ْدبَـ َعثَِ 
اجلِبَ ِ
مس َعقَـ ْوَلقَـ ْوِم َ
علَيُ ،مثقَ َ
ك ْ
املَ ُ
ال:يَ َُ
اجلبَ ِال َو َسل َم َ
َ
كَ ،وأَنَ َ
ربُّك إِلَي ِ
ِ
ين بِأَم ِرَك ،فَما ِ
ني( ." )6فَـ َق َال لَهُ
َخ َشبَـ ْ ِ
شْئ َ
َ َ َْ
علَْي ِه ُم األ ْ
ت أَ ْن أُطْبِ َق َ
ت؟ إِ ْن شْئ َ
ك لتَأْ ُمَرِ  ْ
َ
خيْرِج الله ِمن أ ِِ
رس ُ ِ
م ْن يَـ ْعبُ ُد اللهَ َو ْح َدهُ الَ يُ ْش ِرُك بِِه
ول الله  ": بَ ْل أ َْر ُجو أَ ْن ُ َ ُ ْ ْ
َصالَهب ْم َ
َُ
َشْيئا" )1(.
ولوتأملنايفهذااحلديثلوجدنافيهالعرضاملغريللتخلصمنهؤالءاملعانديناملكابرين؟ 
ولكنهواحلرصالذيمنعصاحبهمناستعجالالثمرة،واالرتياحمنمتاعب الدعوة،
وأدىإىلالتفاؤلبأنيكوناخلرييفأجياهلم،فهلبعدهذااحلرصمنحرص؟! 
حنييتبنيالردعلىالشقاألولمنهذهالشبهة،يتبنيالردعلىشقهااآلخر،وهو
دعوى أنه  دعا على بعض قومه ،وتنزال للرد عليه نكتفي بذلك احلديث الذي ورد يف
َيبهريـرةَ)4(قَ َ ِ
يل:يارس َ ِ
ث
ال":إِ ِّ
ني،قَ َ
علَىالْ ُم ْش ِركِ َ
ين َملْأُبْـ َع ْ
ولالل هْ ،ادعُ َ
ال:ق َ َ َ ُ
الصحيح َع ْنأِ  ُ َْ َ
ِ
ت َر ْمحَة" )3(.
اوإِمنَابُعثْ ُ
لَعان َ
( )6جبال يضاف تارة إىل مكة ،وتارة إىل مىن ومها واحد أحدمها أبو قبيس ،واآلخر قعيقعان،وقيلغريه(.معجم
البلدان.)611/6
( )1حديثعائشة -رضياهللعنها -أخرجهالبخاري،يفباب:إذاقالأحدكمآمنيواملالئكةيفالسماء،رقم
احلديث( ،)4111ومسلم،يفباب:مالقيالنيبمنأذىاملشركنيواملنافقنيرقماحلديث(.)3713
أنه:عبدالرمحنبنصخرالدوسي،أسلمعامخيرب،وشهدهامع
()4اختلفيفامسهعلىأقوالكثرية،واألكثرونعلى
ّ
رسولاهلل، مثلزمهوواظبعليهرغبة يفالعلم،راضيابشبعبطنه؛فكانأحفظأصحابرسولاهلل،وكان

حيضرماالحيضرون،تويفسنةسبع ومخسني،وقيلبعدذلك(.االستيعاب،أبوعمرابنعبدالرب،داراجليل،الطيعة
األوىل،6713/3واإلصابة)311/7بتصرف.
()3حديثأيبهريرةأخرجهمسلم،يفباب:النهيعنلعنالدوابوغريها،رقماحلديث(.)1773

13

فهلفيهأحداأرحممنهذاالنيب؟ 

الشبهة الرابعة:
زعمهمأندعوةالرسولكانتخاصةألهلمكة .
بعثاألنبياءالواحدتلواآلخر،وكانتدعوةكلنيبقاصرةعلىقومهفحسب،فكانتدعوة
هوديفعاد،وصاحليفمثود،وشعيبيفمدين،وهكذاكانتدعوةكلنيبيفقومه،حىت
ٍّ

جاء البشري النذير ،والسراج املنري  -عليه وعلى إخوته أفضل الصالة والتسليم  -فحظيت

دعوتهبتلكاخلصلةاليتملتبلغهادعوةنيبقبله،أالوهيعموميةرسالتهإىلالعاملني،انسهم
وجنهم ،أمحرهم وأبيضهم ،عرهبم وعجمهم ،ولكن شبهات املستشرقني املشككني ما زالت
تتواىل وتنهمر يف النيل من شخصه ودعوته  فهاهم اآلن يشككون يف هذه العمومية،
ويقصرون هذه الدعوة يف مهبطها ،زاعمني مرة أن هذه الدعوة إمنا جاءت ألم القرى ومن
حوهلا،ومنحوهلابضعقرىوليسكلالعامل؟( )6ويفأخرىيقولون:إنحممدا عريب
اجلنسية،وعريباللغة،والقرآنعريباللغة،والعاملموزععلىلغاتغريالعربيةكثريةوخمتلفة؛
فهلمناملمكنعقالأنيكونحممدارسوالجلميعشعوبالعامل،وهواليعرفإالاللغة
العربية؟()1وهلمنعدلاإللهأنيطلبمنأهلالكتابأنيؤمنوابنيبمليرسلإليهم؟()4
وأخريايسعونيفإنكارثبوتتلكالرسائلاليتأرسلهاالنيبإىلامللوكاملعاصرينلهداعيا

()6حممدياسني،ردودعلماءاملسلمنيعلىشبهاتامللحدينواملستشرقني،الطبعةاألوىل،مكتبةاجلامعةاألزهرية ،
(ص.)11:
()1نبيللوقابباوي،حممدواخلناجراملسمومةاملوجهةإليه،دارالسعادة(بدونتاريخ)(ص.)617:
()4ردودعلماءاملسلمني(ص.)116:
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هلم وألقوامهم للدخول يف دين اهلل  ،)6(وال أدري مىت أصبح املستشرقون نقادا للعلم
واألسانيد؟ 
فآياتالقرآنشاهدةواألحاديثالنبويةدالةأنرسالته عاملية،بلمناملستشرقون
أنفسهممنشهدبذلك .
قالربالعاملني:وَ كَذََٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىَٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ
الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِريِ﴿.)1(﴾7وقالاملنان:وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِريًا ونَذِيرًا ولََٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴿.)4(﴾13وقالربالعاملني:وَمَا

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِنيَ﴿ .)4(﴾617
فكلواحدةمنهذهاآلياتكافيةشافية .
الردعلىماقالوا:أنمنحولمكةبضعقرىوليسكلالعامل،فالنسلملذلك؛ألنهقد
ثبت علميا أن مكة املكرمة تتوسط اليابسة زمانا ومكانا( وليس الكرة األرضية كلها؛ ألن
مخساألرضيابسوالباقيماء)قالاألستاذزغلولالنجارعنصديقهالدكتورحسنيكمال
الدين-رمحهاهلل-الذيكانأستاذايفهندسةالقاهرةومنأعظمعلماءاملساحة:إنهكان
جيريدراسةبواسطةاحلاسباآليللتحديداجتاهالقبلةيفخمتلفبقاعاألرض،فأثبتأنمكة
()6د.خلضرشايب،نبوةحممديفالفكراالستشراقياملعاصر،مكتبةالعبيكان(ص.)111-111:
()1سورةالشورى،اآلية.7:
()4سورةسبأ،اآلية.13:
()3سورةاألنبياء،اآلية.617:
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املكرمة هي وسط اليابسة ،مبعىن أننا لو رمسنا دائرة مركزها مكة املكرمة فهذه الدائرة حتيط
باليابسةكافة .
وأضافالدكتورزغلولالنجارأنمكةتتوسطاليابسةزماناأيضا؛ألنالعلماءتكلمواعن
خططولالصفرالزمين،فوجدواأحدعشرخطاعنميينها،وأحدعشرعنيسارها،واهلل
أعلم.

()6

وأماقولكم:هلمناملمكنعقال أنيكونحممدا رسوال جلميعشعوبالعامل،وهوال
يعرفإالاللغةالعربية؟وهلمنعدلاإللهأنيطلبمنأهلالكتابأنيؤمنوابنيبمليرسل
إليهم؟فريدبأنالتوراةنزلتباللغةالعربية،واإلجنيلباللغةاآلرامية،وقددخليفاليهودية
والنصرانيةأناسختتلفلغاهتمعنلغةهذينالكتابني؛فليسصحيحاأنهطاملاأنزلالقرآن
باللغةالعربيةأاليؤمنبهإالالعرب،وكونالرسولبعثباللسانالعريب،فإنهذابديهي،
ذلكليستطيعالتحدثمعقومهالذينبعثإليهم،فيفهمعنهم،ويفهمونعنه،وتكونمهمة
أتباعهبعدذلكأنيرتمجوامعانيهإىلاللغاتاألخرى،وهذاماوقع،فقدترجمالقرآنإىل
الالتينية،واأللبانية،واإليطالية،واإلجنليزية،واهلند وسية،و،...وقدبلغعدداللغاتاليتترجم
القرآنإىلمعانيهاوحىتعام6117مسبـ17ـعاوستنيلغة .
وكيفاليكونعدالأنيأمراهللأهلالكتابأنيؤمنوابالنيبوقدأخذامليثاقعلىمجيع
األنبياء -عليهمالصالةوالسالم -أنيؤمنوامبحمد إذاظهريفزماهنم؛فكيفبأتباعهم
ِ
ِ
ِ ِ
ام َع ُك ْم
ْمة ُ
َخ َذاللهُ ِميثَ َ
اقالنبِيِّ َ
َ ،وإِ ْذأ َ
م َ
صدِّقل َم َ
جاءَ ُك ْم َر ُسول ُ
مث َ
نيلَ َماآتَـْيتُ ُك ْمم ْنكتَاب َوحك َ

()6ردودعلماءاملسلمني(ص.)11-11:
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لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ولَتَنْصُرُنَّهُ ۖ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىَٰ ذََٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖقَالَ فَاشْهَدُوا
وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴿)6(﴾36أيؤمناألنبياء،ويكفراألتباع؟!

()1

وأماالذييسعىجاهداإلنكاراملراسالتاليتأرسلهاالنيبفيقالله :
أوال:أمجعاملؤرخونمناملسلمنيعلىأمرإرسالالنيبعددامنالصحابةإىلقيصرالروم،
اعلىأنموضوعرسائله

وكسرىفارس،وجناشياحلبشة،وأمريغسان،وغريهم،كماأمجعو
كاندعوياحبتا،وملخيتلفواإاليفتاريخإرسالتلكالرسائل .
ثانيا:أنانتقالالنيب إىلاحلربدليلعلىإعالنهللدولاحمليطةضرورةاإلميانبالنيب،وملا
مليلقمنهمردايعلنونفيهإسالمهم؛فقدانتقلإىلاستعمالالقوةاليتتفرضعليهماإلذعان
لسلطةاإلسالمأواحلرب )4(.

()6سورةآلعمران،اآلية.36:
()1وردودعلماءاملسلمني،حممدواخلناجراملسمومة(ص(،)613-617:ص.)111-116:
()4نبوةحممديفالفكراالستشراقي(ص.)117-111:
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وقدقالتلورافارغلريي()6؛وقالوسريتوماسأرنولد()1يفشاهدهتماتلك،واليتيثبتانفيها،
مانفاهأبناءجلدهتما،فتقوللورا:إناألمةالقرآنيةاليتتشريإىلعامليةاإلسالمبوصفهالدين
الذيأنزلهاهللعلىنبيه"رمحةللعاملني"هينداءمباشرللعاملكله )4(.ويقولأرنولد":مل
تكنرسالةاإلسالممقصورةعلىبالدالعرب،بلإنللعاملأمجعنصيبفيها،ومليكنهناك
غريإلهواحد؛كذلكاليكونهناكغريدينواحد،يدعىإليهالناسكافة" )3(.
وأخريانقولملثرييهذهالشبهة :
ارجعواإىلكتابكماملقدسلتعلمواأناملسيح -علىنبيناوعليهالصالةوالسالم -مليرسل
إاللبينإسرائيل،فلماذاآمنغريهم باملسيح؟وملاذاتقومونباحلمالتالتبشريية لتدخلوامن
استطعتميفدينكم،ولومليكنمنبينإسرائيل؟!( )1
إِنَّ فِي ذََٰلِكَ لَذِكْرَىَٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴿﴾47

()1

( )6مستشرقةإيطالية،خمتصةيفالعربية،متعاطفةمعاإلسالم.منمؤلفاهتا:اإلسالم،دفاععناإلسالم(.نبوةحممد
يفالفكراالستشراقيص.)111:
()1تقدمتترمجته(ص)11عندذكراملستشرقنياملنصفني.
()4نبوةحممديفالفكراالستشراقي(ص.)114:
()3املصدرالسابق.
()1ردودعلماءاملسلمني(ص.)114:
()1سورةق،اآلية.47:
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الشبهة الخامسة :
قوهلم:إنالرسوليفبدايةالدعوةكانمهادناألهلمكةوجمامالهلم .
ملاكانتسنةاهللتقتضيأاليبعثأنبياءهوهمعلىأمتمنعة،وأالميكنهلميفاألرضدفعة
واحدة،رأيناومسعناماالقاهالصحابةمناألذىوالعذاب،حىتإنناسامنهمكانميرهبم
النيب وهميعذبون،فالميتلكإالأنيقولهلمِ َ ":
اجلَن ةُ"(، )6وكان
م ْو ِع َد ُك ُم ْ
صْبـرا ،فَإن َ
اجلهادودفعالكفارممامنعيفأولاألمر؛فكاناملسلمون-وعلىرأسهمسيدهم- يف
عهدهماملكيالحولهلموالقوة،حىتإذابدأالتمكني،وأسراملسلمونمجاعةمنالكافرين،
ّ
عاتبهماهللعلىمافعلوا،ذلكأهنممليتمهلممايربرهلمذلك،فهليتصورممنحالهماذكر

ا،كيفيكونذلكوهوالميتلكقوة!ولووقعلكانعجبا،إالأنهيف
وأشدأنيكونمهادن 
عامل املستشرقني غري بعيد ،فهاهم يوردون الشبهة تلو األخرى ،ويف األمور اليت هي من
البديهيات اليت ال حيتاج الناظر والقارئ إليها ،إىل براهني وحججلريدها ،ولكن وقد وقعت
منهم؛فالبأسمنإثارةاحلججلقمعها .
وقبلأننبتدئببيانالباطلالذيبُِينعلىصاحبه،حيسنبناذكرمعىناملداهنةواجملاملة،كي
يستطيعالقارئاستيضاحمايعرضله .

فاملداهنة ،مفاعلة وهي مشتقة من ا ْهلُْدنة  -بضم فسكون  ، -وتعين :االتفاق على وقف
القتال بني املتحاربني مدة معينة بعوض أو غريه ،مع استمرار حالة احلرب.

()1

()6احلديثأخرجهالبيهقي"يفالشعب"،رقماحلديث(،)6161وقالاأللباين:حسنصحيح ،(.حممدالغزايل،
فقهالسرية،الطبعةاألوىل،دارالقلم،ص .)614:
()1حممدقلعجي-حامدقنييب،معجملغةالفقهاء،الطبعةاألوىل،دارالنفائس(،ص .)314:
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وأمااجملاملةفهيمصدرجامل،وتدليفأصلهاعلى:املعاملةباجلميل(،)6املرادهنا :
املسايرةيفالكالمتأدباله،العناقتناع أوتسليم (،)1ولعلهذااملعىنالثاينهواملناسبيف
هذااملقام،وهويرجعيفاحلقيقةإىلمعىناملداهنةاليتذمهااهلليفكتابه،وهيالتنازلعن
الدينمنأجلالدنيا .
وبعدأنتبيناحقيقةالكلمتني،وماتدالنعليهيفاألصلواالستعمال،نأيتوننظرهلكان
حممدمتصفاهباتنيالصفتني،كمايزعمعلماءاملستشرقون؟ 
إنالناظريفواقعحياته،واملتأملفيماأنزلإليه،وماكانجيريهوعليهيفحياته،
يدركبيقنيأنفعلاملستشرقون،يشبهمنيريدحجزالشمسأالتشرق،وض وئهاأاليظهر؟! 
ولنأتأوالللنظريفتلكاآلياتاليتتنفيهذاالزعم،الذيارجتلهعلماءاملستشرقني :
قالاهللتعاىل:وَاصْبِرْ عَلَىَٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴿،)4(﴾61وقالتعاىل:

()6أبوبكرالرازي،خمتارالصحاح،مكتبةلبنانناشرون(،بدونتاريخ)(ص .)661:
()1موقعاملعاين
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%
B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9

()4سورةاملزمل،اآلية .61:
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وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِنيَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَفَىَٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿،)6(﴾2٤فهذه
اآليتانجاءفيهمااألمرله بالصربعلىأذىاملشركني،واإلعراضعناملشركني،ومليؤمر
بقتاهلم،فمناحملققأنه امتثلأمرربهبرتك قتاهلم،فإذاكانكذلك،فعالمتكوناهلدنة؟
أعلىالتعذيبواالضطهاد؟أمعلىماختيلهشياطنياملستشرقنيإليهم؟ومعلومأناملضطهد
اليطلبمهادنة،بليلجئهضعفهإىلالتوسلواالسرتحام؟! 
وأماعناملداهنةواجملاملة،فقدجاءقولهتعاىل:وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿)4(﴾34وقال تعالى :ولَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ
تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿﴾32

()4

قالبعضاملفسرين:هذهاآليةالكرميةأوضحتغايةاإليضاحبراءةنبينامنمقاربةالركون
إىلالكفار،فضال عننفسالركون؛ألن"لوال" حرفامتناعلوجود؛ مقاربة الركون ،منعتها
"لوال" وهيلوال االمتناع؛ لوجودالتثبيتمناهللألكرمخلقه؛فصحيقيناانتفاءمقاربة
الركون،فضالعنالرك وننفسه.

()4

وجاءيفمعىنهذهاآلية،قولهتعاىل :وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿،)3(﴾9فكلمنلهأدىنفهم
للعربيةيدركمنهذهاآليةأنالنيب ملتقعمنهمداهنةللمشركني؛فإن"لو"حرفامتناع

()6سورةاألحزاب،اآلية.33:
()1سورةاإلسراء،اآليتان.73،74:
()4حممداألمنيالشنقيطي،أضواءالبيانيفإيضاحالقرآنبالقرآن،دارالفكر(بدونتاريخ)(.)671/4
()3سورةالقلم،اآلية.1:
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المتناع،فهممليقابلوهباملداهنة؛ألنه مليبتدئهمأصال ،ومثلهاسورةالكافروناليتلو
تدبرهااملشككون؛ألدركواأنإثارهتمهذهذاهبةأدراجالرياح.
أَفَلَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى
الْأَبْصَارُ ولََٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿﴾21

()6

مث إنك إذا قلبت السرية ،وتصفحت املسرية ،وجدت أن مواقفه كانت واضحة وضوح
القمرإذاتبدر،وأنهكاننائياكلالنأيعماادعاهعليهاملستشرقون،وسنقتصرعلى إيراد
موقفنيعلىوجهاإلمجال؛إذإناإلشارةكافيةألويلاأللباب :
الموقف األول:
ِ
ُوذيت ِ  ِ
ِ
َحدَ  ،ولََق ْد
ت ِ
يف الل ِه َوَم ُ
اخيَ ُ
َحدَ  ،ولََق ْد أ ُ
قوله":لََق ْد أُخ ْف ُ
يف الله َوَمايـُ ْؤ َذىأ َ
اف أ َ
علَيثَالَثُو َن ِم ْنبَـ ْ ِ
شيءيـُ َوا ِر ِيه 
ايل َولِبِالَل()1طَ َعاميَأْ ُكلُهُذُو َكبِد،إِال َ
نييـَ ْوم َولَْيـلَة َوَم ِ 
أَتَ ْ
ت َ
طبِالَل" .
إِبْ ُ
()4
يبفَ ًّار ِ
يث ِ
ِ
ااحل ِد ِ
ِ
مكةَ َوَم َعهُبِالَل،إِمنَا َكا َن
ن
ام

الن
ج
ر
خ
ني
ح
ذ
ه
ىن
ع
م
و

:

يسى
ْ
َ
َ َ َ َ ُّ
ْ َ
ََ َْ َ َ
قَ َالأَبُوع َ
ِ ِ
ِ
تإِبْ ِط ِه )6(.
احي ِملُهُ َْ
م َْ
حت َ
َم َعبالَلم َنالط َعام َ

()6سورةاحلج،اآلية.31:
عندماكانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه؛ فلزم النيب
()1بالل بن رباح احلبشي ،اشرتاه أبوبكر الصديقمن املشركني  
وأذن له وشهد معه مجيع املشاهد ،قال عمار:لقد قال ما أرادوا -يعين املشركني–غري بالل.قال البخاري :مات
بالشامزمنعمر،وقيلغريذلك(.اإلصابة.)411/6
()4هو:حممدبنعيسىبنسورةبنموسىبنالضحاك،السلمي،الرتمذي،أبوعيسى،صاحباجلامع،أحداألئمة،
ماتسنةتسعوسبعنيومائتني(.تقريبالتهذيب،ابنحجرالعسقالين،دارالرشيد،الطبعةاألوىل،ص.)111:
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احلديثأيدلعلىقوةأمعلىضعف،الشكأنهيدلعلىالثاين،فإذا

لونظرناإىلهذا 
كانكذلك،أكاناألوىلاملهادنةأماالستعطاف؟ 
وأمرآخرلوكانالنيب يتصنعألهلمكةوجياملهمهليتصورمنهمأنيضطروهإىلهذا
اهلروبوالفرار،كانعلىأقلاألحوالأنيقدموالهمحايةولوصورية؟ 
الموقف الثاني:
ماجاءيفتلكالعروضاليتعرضهاأهلمكةله ممثلنييفعتبةبنربيعةحيثيقول:يا
بنأخي،إنكنتإمناتريدمباجئتمنهذااألمرماال مجعنامنأموالناحىتتكونأكثرنا
أمرا دونك ،وإن كنت تريد ملكا
ماال ،وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا ،حىت ال نقطع 
ملكناكعلينا،وإنكانهذاالذييأتيكِرئْـياتراهالتستطيعردهعننفسك؛ طلبناالطب،
وبذلنافيهأموالنا،حىتنربئكمنه.فلمافرغتالعليهالنيبفواتحسورةفصلتمثقالله":
ِِ
يدم َِ
قَ ْد َِ
اك" )1(.
ت َو َذ َ
ت،فَأَنْ َ
امس ْع َ
مس ْع َ
تيَاأَبَاالْ َول َ
أوال:هذهالواقعةالتدلعلىأنالنيب صارتلهقوة،وإمناهيطريقةمنالطرق
اليتسلكهاأهلمكةلصرفهعماهوعليه .
وثانيا:أيناملداهنةمنهذااخلطابالذييدلعلىثباتصاحبهعلىاملبادئ،ويقطعأواصر
الطمعواألمليفنفوسأعدائه؟! 

()6احلديثأخرجهالرتمذي ،كتابأبوابالصالةيفباب:الوترعلىالراحلة،رقماحلديث(،)1371وقال:حسن
غريب،وقالالشيخاأللباينيفالتعليق:صحيح.
()1سريةابنهشام(-)113-114/6باختصار .-
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الشبهة السادسة :
زعمهم بأن ما قام به الرسول  في مكة إنما هي ثورة وليست دعوة .
إنالناظريفسريةاملرسلنييرىبعنيرأسهوعقلهأناهللإمناختارلكلأمـةرجـالمـنهم،وهـم
إمناجاؤوامبلغنيرسالةرهبم،شعارهميفذلـك.إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِننْكُمْ جَناَاءً وَلَنا
شُكُورًا ﴿،)6(﴾9فهذاأوهلمنوحيقوللقومه :وَيَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّننا عَلَننى اللَّ نهِ ۖ وَمَننا أنَننا بِطَننارِدِ الَّ نذِينَ آمَنُننوا ۖ إِنَّهُ نمْ مُلَنناقُو رَبِّهِ نمْ ولََٰكِنِّنني أَرَاكُ نمْ قَوْمًننا تَجْهَلُننونَ
﴿،)1(﴾49وهكذاسارواعلىنسقواحدمتصلإىلآخرهم،فهـاهـونبينـاحممـد،يـأمره
ربهأنخياطبقومهقائالهلم:ذََٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّنهُ عِبَنادَهُ الَّنذِينَ آمَنُنوا وَعَمِلُنوا الصَّنالِ َاتِ ۖ
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىَٰ ۖ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَننَةً نَناِدْ لَنهُ فِيهَنا حُسْننًا ۖ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿،)4(﴾44فدعوةمجيعاألنبياءإمناانبثقـتأوالباختيـاراهللهلـم،مثهـمثاني ـا
كــاندافعهــماآلخــرةالالــدنيا،وهــذاأمــرمــنالوضــوحمبــاالخيتلــفعليــهاثنــان،ولك ـنلكــل
قاعدةشذوذ،ولكلقولخمالف،فقدابتكراملستشرقونقوالخمالفـايزعمـونفيـهأندعوتـه
واجلهوداليتمتتيفمكة،إمناهييفاحلقيقةثورة،وليستدعوة؟! 

()6سورةاإلنسان،اآلية. 1:
()1سورةهود،اآلية.11:
()4سورةالشورى،اآلية.14:
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وادعاؤهمهذاوإنكانيبدوبادئأمـرهغريبـا،إالأهنـممليبتـدعوهوملينفـردوابقـوهلم،إمنـاهـم
امتــدادألولئــكاملعانــدينالــذينكــانواقبلهم،فاملستشــرقونيفاحلقيقــةمــاهــمإالجمــددينللعهــد
القدمي!إالأهنمولسوءحظهمالتسعفهماحلوادث،والالوقائعالتارخيية .
فإنهمناملعلومواحملسوسأنالثورةالتكونإالمنظلمأوفقر،أواستبدادواضطهاد،أوغري
ذلكمناألسباب،والسؤالالذييطرحنفسـه:مـاهـيأنـواعاالضـطهاد،واالسـتبدادالـيتكـان
يعاينمنهاحممد،حىتأجلأتهإىلالقيامبثورةضدأهلمكة،يثأرفيهالنفسهوجمتمعه؟ 
الذي يلفت االنتباه ،ويسرتعي النظر أن النيب  مل يلق ما لقي من األذى ،واالضطهاد
احلقيقيإالبعدأنأكرمهاهللبالنبوة،ودعاالناسإىلاإلميانبأناهللواحد الشريكله،وأنه
هوعبدهورسوله .
فلقدأطلعتناكتبالسريكيفأنالنيبيفسنواتهالثالثاألولمنالبعثةمليكنهووال
االيقومونواليدعونإليهاإالسرا،وهذاما
صحابتهليقوموابعبادةرهبمجهرا،وأهنمكانو
ًّ

عرفبالدعوةالسرية )6(.

ويفسنتهماخلامسةمنالبعثةأجلأهمالتضييقوالتعذيبإىلاالبتعادعنأهلمكة،حلماية
دينهموأنفسهم،فكانتهجرهتماألوىلإىلاحلبشة.

()1

وبعدهذهاحلادثةيستجدنوع جديدمنالتآمروالتنكيلبأهلهذهالدعوة،إنهوفدقريش
للمرةالثانيةالذيأتىإىلأيبطالب،عمه الذيتوىلشأنهبعدوفاةجدهعبداملطلب،
لكنجاؤواهذهاملرةبطلبسخيف،فقدجاؤوابعمادة بنالوليدبناملغرية إىلأيبطالب،
()6صفيالرمحناملباركفوري،الرحيقاملختوم،الطبعةاألوىل،داراهلالل(،ص.)11-11:
()1السريةالنبويةالبنكثري(.)4/1
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ليأخذهبدال عنالنيب، ويسلمهلمالنيب ليقتلوه،فقالهلم:هذاواهللمااليكون
أبدا )6(.
اإليهمنالتضييق،

ولكنهلتوقفتتآمراتقريشضدالنيب،وهلهذاهوآخرماسعو
كال؟! 
غريبامنأفعالقريش،إهنااملقاطعة،تلكاملقاطعةاليت
ففيالسنةالسابعةمنالبعثة،جندفعال 
تواطأفيهاأهلمكةضدالنيب وبينهاشموبيناملطلبالذينناصروهوآزروه،سوىعمه
أيبهلب-الذيسيصلىناراذاتهلب،-فقدقررأهلمكة،إاليبايعوهم،والجيالسوهم،
اخل ...من أمور املقاطعة التامة ،ومت هذا احلصار يف شعب أيب طالب ،وملدة دامت ثالث
سنني!( )1
فهلمرعلىالنيبتضييقواضطهادمنهذااللونقبلأنيتنبأ؟
هذاقليلمنفيضيدلناولوعلىيسرييبنيلناكيفكانحالهقبلالنبوةوبعدها،فكيف
ميكنملدعأنيقولبأنالدعوةكانتثورة .
مثإننانقول:إنسلمناجدال بأندعوتهكانتثورة،فأينهمأولئكالذينكانوامعه
ملساندته يف الثورة ؟ وما هو ذاك اجليش الذي أعانه إلثبات أركاهنا؟ أهو أبو بكر  ()4
وعامربنفهرية( )6الذينأعتقهماليفكهمامنالتعذيبالذي

وخدجية( )3؟أمهوبالل( )1
()6سريةابنهشام(.)117-111/6
()1صفيالديناملباركفوري،الرحيقاملختومط.داراهلالل(ص .)17:
()4هو:أولمنأسلممنالرجال،وخليفةرسولاهلل،مشهور.
()3هي:أولالنساءإسالما،وأوىلزوجاتهنكاحاووفاة-رضياهللعنها،-مشهورة.
()1هوابنرباح،تقدمتترمجتهص.31
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سرا خشية على دينها
أغدق عليهما ؟ أم هي تلك الثلة الضعيفة اليت كانت تقيم دينها ًّ
ونفسها؟ولَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهََٰذَا سُبْ َانَكَ هََٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
﴿ )1(﴾01
ولنختممباقالهقيصرالروميفحماورتهأليبسفيان،)4(حيثيقول :
فلوكانمنآبائهم ْن َملِك؛ 
ِ
هلكانمنآبائهم ْن َملِك؟فذكرت:أنال؛قلت:
ِ
وسألتك:
قلت:رجليطلبملكأبيه )3(.

الشبهة السابعة :
زعمهمبأنالدعوةاإلسالميةيفمكةتولدتمنالنظاماالقتصاديالقائميفقريش،
وإنالدعوةكانتنتيجةللصراعالطبقيالذينشببنيأهلمكة،وأنمندخل
يفاإلسالمليسعناقتناع،وإمناحفاظاعلىمصاحلهماملادية،وخوفامنأصحاب
السلطةاجلدد،املمثلنييفالرسولحممدوصحبه .

( )6هو:عامربنفهريةالتيمي ،أحدالسابقني ،وكانممنيعذبيفاهلل،وكانللطفيلبنعبداهللبنسخربة ،فاشرتاه
أبوبكرمنهفأعتقه.ذكرهبنإسحاقومجيعمنصنفيفاملغازيفيمناستشهدببئرمعونة(.اإلصابة.)113/4
()1سورةالنور،اآلية. 61:
( )4هو:صخربنحرببنأمية:صحايب،منساداتقريشيفاجلاهلية.وهووالدمعاويةرأسالدولةاألموية.كان
منرؤساءاملشركنييفحرباإلسالمعندظهوره،وأسلميومفتحمكة،وأبلىبعدإسالمهالبالءاحلسن.تويفباملدينة،
وقيلبالشامسنةإحدىوثالثني(.األعالم.)116/4
()3حديثأيبسفيانأخرجهالبخاري،كتابالصحيحيفباب:كيفكانبدءالوحي،رقماحلديث( .)7
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اهتم بعض املستشرقني اهتماما كبريا وخصوصا وات (  )6وبالشري ( ، )1بتقدمي العوامل
السياسية باعتبارها عوامل فاعلة يف اختاذ النيب  قرار إجناز عمل موحد يرفع العرب إىل
مستوىاألمماملتمدنة .
واحلقيقة أن البحث يف العوامل الفاعلة يف بعث اإلسالم ،وإن كان الغالب على من
خصصناهمبالذكرقبلقليل،إالأنمجهوراملستشرقنياملعاصرينقدنبهواعلىتأثريالبيئةيف
تكوينميولالنيب،وسعيهبعدذلكإىلتغيريها .
وقدركزجولدزيهر( )4علىالظلماالقتصادييفالبيئةاملكية،فقال:كانتاملاديةوكربياء
اجلاهليةوحتكماألغنياءيفالفقراءهيامليزاتالسائدةعندأشرافتلكاملدينةورأىحممد
هذا؛فأخذيشكومناضطهادالفقراء،وطمعاألغنياء،وسوءاملعاملة،وعدماملباالةبالصاحل
العام )3(.
كزفيليبحىت()1علىموضوعالظلماالجتماعيالسائديفمكةبنيالفقراءواألغنياءمن
ّ
ور

جهة،وبنياحلضروالبدومنجهةأخرى،فقال:ولقدكانحممدوهويفكريفحالقومه

()6تقدمتترمجتهص،14وهوصاحبكتاب:حممديفمكة.
عني مدرسا يف "معهد الدراسات العليا املغربية" ،وبعد حصوله على درجة
( )1مستشرق فرنسي ،ولد يف 6111مِّ .
الدكتوراهعنيأستاذاللغةالعربيةالفصحىيف"املدرسةالوطنيةللغاتالشرقية"يفباريس،واستمرعلىهذااملنصبحىت
التقاعد.له:ترمجةالقرآنإىلاللغةالفرنسية.وكانتوفاتهيف6174م(.موسوعةاملستشرقنيص.)617:
()4تقدمتترمجتهص.16
()3جولدزيهر،العقيدةوالشريعةاإلسالمية،الطبعةاألوىل،دارالكتابالعريب،ص.64:
()1لبناينمسيحي،كانأستاذا بقسمالدراساتالشرقيةجبامعةبرنستونبأمريكا ،مثرئيسا هلذاالقسم،وهومنأَلَدِّ
أعداء اإلسالم ،ويتظاهر بالدفاع عن القضايا العربية يف أمريكا ،حياول دائما أ ْن ينتقص دور اإلسالم يف بناء الثقافة
ينسبللمسلمنيأي فضل(.االستشراقواملستشرقونماهلموماعليهم،مصطفىالسباعي،دار
ُّ
اإلنسانية ،ويكرهأ ْن
الوراق-املكتباإلسالمي(بدونتاريخ)ص.)34:
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يدركبثاقببصرهتلكاهلوةالواسعةاليتكانتتفضلاحلضرالذينكانواعلىشيءكثريأو
قليلمنالغىن،وبنيالبدوالفقراء،مثيؤلِمهذلك .
وربطواتبشكلمباشربنيالظلمالذيجعلهسائدايفمكة،وبنيالنيب حيثجعله
يتضرر شخصيا ،وبشكل مباشر منه ،فقرر مثال أنه كان ميتلك موهبة اإلدارة اليت كان من
املمكنلهتسيريأعظمالعملياتيفمكة .
احلقيقة أن مجيع األفكار اليت أبداها املستشرقون يف هذا املوضوع هيجمرد أوهام ،من
حيثعدمارتباطالوحيبشكلمباشربالعواملالسياسيةواالقتصاديةالسائدةيفمكةأويف
غريهامنبالدالعرب.والعالقةالوحيدةاليتمناملمكنللباحثأنجيدها،هيأنالوحي
نفسه هو العامل الذي جاء ليقلب مالمح احلياة العربية ،ال العكس .ويؤدي بنا هذا إىل
التأكيدعلىأنالظلمالشاملكانبالفعلهوسيداملوقفيفعالقاتاألفرادوالقبائلالعربية،
ولكنالوثائقالتارخييةالتظهرأبداتأثرالنيبهبذاالظلمعلىاملستوىالعام،بلكانتأثره
وعالجهله،هوتأثروعالجالرجلالفاضل بدونزيادةوالنقصان.فقدكانيصلالرحم،
وحيملالكل،ويُكسباملعدوم،ويَقريالضيف،ويعنيعلىنوائباحلق .

وهذهكلهاأخالقوجدت-إماكلهاأوبعضها-عندبعضفضالءالعرب .

ومليكنحممد - وهويتوافرعلىهذهاألخالقالكرميةقبلالوحيإليه -نبيا،كمامل
يصبحأحدفضالءالعربنبيا،والادعىذلكأحدمنهم .
إضافةإىلماسبق،فإنالوثائقالختربنامطلقاعنشكوىالنيب منالظلمالسائديف
مكةكمايزعمجولدزيهر .
وإذا كان رصد مجهور املستشرقني للعوامل االقتصادية هو جمرد مجع لبعض املواد اليت تصور
الواقعالعريبحينذاك،وتعجز -وهذاهواملهم -عنإجيادأيةعالقةبنيالنبوةاإلسالمية
وبنيهذاالواقع .
31

فقدكانتإشارهتمإىلظهورميولعربيةتسعىحنوحتقيقالوحدةالعربيةجمردوهمكبري،إذ"
أنأمةتدبفيهاهذهالروح،والتؤثرعنهاكلمةفيها،أوبيتمنالشعر،أوأيةحركةتنم
عنها،ألمريوجبالدهشة!وقدنقلالرواةمنأخبارهاكلصغريةوكبرية" .
وقدخلطاملستشرقونهناأيضابنيسعيالنيب باإلسالموحتقيقههلذهالوحدةالعربيةبعد
البعثة -وهذاشيءصحيحمتاما، -وبنيوجودمالمحهذهالوحدةالسياسيةعندالعرب،
وهذهجمرددعوىالدليلعليها )6(.
وهلدخولاإلسالممنقبلاألثرياءمنأهلمكة،مليكنعناقتناع؟بلجملرداحملافظةعلى
املصاحلاملادية،خوفامنالسلطةاجلديدة،أمإنهذهكذلكجمرددعوى؟! 
أقول:إنهذهالنظريةمناملستشرقنيمعثقافتهموعلمهمباإلسالملعجيبة؛ 
فإنهذهالصفةبعينهاهيحالاملنافقنييفدخوهلماإلسالم،كماذكراهللعنهميفغريما
ااإلسالميفمكة،ومنهمالعشرةاملبشرونباجلنة،

موضعمنكتابه،فهلكانحالالذيندخلو
كحالاملنافقنيباملدينة؟! 
وقدقدمناآنفايفالردعلىالشبهةاملاضية،أنواعالتضييقواالضطهاد اليتواجههاحممد
بعد البعثة ،مبا ينايف ويناقض ما ذكره املستشرقون من خوف هذه الثلة املباركة من السلطة
اجلديدة .

()6خلضرشايب،نبوةحممديفالفكراالستشراقي،الطبعةاألوىل،مكتبةالعبيكان(،ص.)317-311:
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الشبهة الثامنة :
زعمهمبأنالدعوةيفمكةاختصتبالشدةوالعنف .
حنناآلنأمامشبهةجديدةمنالشبهاليتأثارهااملستشرقون،والشبهةاآلنمنالشبهاملثارة
حولشيءيتصلبالقرآن"حولاملكيواملدين"فيقولون :
إن الباحث الناقد يالحظ أن يف القرآن أسلوبني متعارضني ال تربط األول بالثاين صلة وال
عالقة ،مما يدفعنا إىل االعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع لظروف خمتلفة ،وتأثر ببيئات
متباينة؛ فنرىأنالقسماملكيمنهميتازبكلمميزاتاألوساطاملنحطة،كمانشاهدالقسم
املدينمنهتلوحعليهأماراتالثقافةواالستنارة .

السباب )6(...
فالقسماملكييتفردبالعنفوالشدةوالقسوةواحلدةوالغضبو ِ
واجلواب:أنهذهالشبهةيفاحلقيقةتتألفمنمقدماتثالثكذبفيهااملستشرق .
أنفيهسباباوإقذاعا،وأنه
ِ
فأمااملقدماتالثالثهي:أنالقسماملكيتفردبالعنفوالشدة،و
ميتازبكلمميزاتاألوساطاملنحطة ،وأماالنتيجةو اهلدفالذييرميإليهفهو :أنالقرآن
كاألجزاءغريمتصلاحللقات،وأنهخاضعللظروفمتأثربالبيئة .
ُم َفك ُ
والردعلىهذهالشبةيفثالثنقاط:
النقطة األولى:
أماقوهلم:إنالقسماملكيقدتفردبالعنفوالشدة ،فينقضهأنيفالقسماملدينشدةوعنفا؛
فدعوىتفردالقسماملكيبذلكباطلة،وإليكبيانالذلك :

()6شبهاتحولاملكيواملدين،شبكةاأللوكة 
/http://www.alukah.net/sharia/10331/55834%20شبكةااللوكة
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قالتعاىليفسورةالبقرة"وهيمدنية":فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ولَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْ ِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿،)6(﴾42وقالأيضا:الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۖ ذََٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۖ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
فَأُولََٰئِكَ أَصْ َابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿)1(﴾431وإمنا اشتمل القرآن الكرمي بقسميه
املكي واملدين على الشدة والعنف؛ ألن ضرورة الرتبية الرشيدة يف إصالح األفراد والشعوب
وسياسةاألمموالدولتقضيأنميزجاملصلحبنيالرتغيبوالرتهيبوالوعدوالوعيدوالشدة
واللني.
مثإندعواهمانفراداملكيبالعنفوالشدةيفهممنهدعوىانفراداملدينباللنيوالصفح
ودعوىخلواملكيمنذلكاللنيوالصفح،وهذااملفهومباطلأيضا .
اوص ْفحا،بلتناديأنتقابل 
ميةتفيضلِْيـن َ

ودليلذلكأنبنيالسوراملكيةآياتكر

السيئةباحلسنةكمايفقولهسبحانهيفسورةفصلتاملكية :وَلَا تَسْتَوِي الْ َسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿.)4(﴾24

()3

()6سورةالبقرة،اآلية.13:
()1سورةالبقرة،اآلية.171:
()4سورةفصلت،اآلية.43:
()3الزر قاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ، ،الطبعة الثالثة ،مطبعة عيسى البايب احلليب- ) 113 -111/6( ،
باختصار.-
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النقطة الثانية :

سبابا ،ويريدون من السباب معناه املعروف عندهم من
وأما زعمهم أن يف القسم املكي ِ
البذاءة ،واخلروج عن حدود األدب واللباقة،فقدمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۖ كَبُرَتْ كَلِمَةً
القرآن
تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴿)6(﴾1وحنننتحداهمأنيأتوامبثالواحديف 
كله،مكيهومدنيهيكونمنهذااللونالقذر؟!وهليعقلأنالقرآنالذيجاءيعلمالناس
أصولاآلدابخيرجهوعنأصولاآلدابإىلالسباب؟ 
نعمإنيفالقرآنكله-اليفالقسماملكيوحده-تسفيهاألحالماملتنطعني،الذينيصمون
آذاهنمويغمضونأعينهمعناحلق،وهويفذلكشديدعنيفبيدأنهيفشدتهوعنفهملخيرج
عن جادة األدب ،بل احلكمة تتقاضاه أن يشتد مع هؤالء ألهنم يستحقون الشدة ومن
مصلحتهمهمومنالرمحةهبمواخلريهلمأنيشتدعليهملريجعوا عنباطلهمويسريواعلى
هدىالدليلواحلجةعلىحدقولالقائل:
ىم ْنيَـْر َح ُم
اعلَ َ
سأَ ْحيَان َ
ك َحاِزما...فَـْليَـ ْق ُ
اوَم ْنيَ ُ
الِيَـْزَد ِجُرو َ
س
فَـ َق َ
على أننا نالحظ يف آفاق اآليات والسور املكية ظاهرة باهرة تسكت كل معاند ،وهي أن
القسماملكيخالخلواتامامنتشريعالقتالواجلهاد،كماخلتأيامهيفمكةعلىطوهلا،
إمناكانالصربوالعفوبالرغممنإيغالاألعداءيف
منمقاتلةالقوممبثلمايأتونمنالتنكيل ،و 
أذاهموجلاجتهميفعتوهم )1(.
()6سورةالكهف،اآلية.1:
()1حممدالزرقاين،مناهلالعرفانالطبعةالثالثة-)164-111/6(،باختصار.-
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النقطة الثالثة:
اتاألوساطاملنحطةفهومردودعليهمباطلمن

وأمازعمهمأنالقسماملكيميتازبكلمميز
كلبابدخلوهوعلىأي وجه أرادوه؛ألهنمإنأرادوامباذكرواأنأهلمكةكانوامنحطني
ِّ
يفالفصاحةوالبيانوالذكاء،فتلكثالثةاألثايف؛ألنالتاريخشاهدعدل،بأنقريشاكانتيف
مركز الزعامة من مجيع قبائل العرب يصدرون عن رأيها ويرجعون إىل حكمها ،ويذعنون هلا
بالسْب ِق يفمضمارالفصاحةوالبالغةوالذكاء،وكانهلاهذااالمتيازمنقبلاإلسالم ،مثدام
هلاوزادعليهايفاإلسالم .

مث إن وصف القسم املكي مبيزات األوساط املنحطة هتمة جريئة ،وطعنة طائشة ،ما رضيها
ألنفسهم أعداء اإلسالم يف فجر دعوته ،من مشركني وأهل كتاب ،وعرب وعجم ،وأميني
ومثقفني ،علىحنيأنأولئكالعربكانواعلىأميتهم ،أعرفالناسباحنطاطالكالمورقيه،
وعلوهونزوله ،ولكنسجيتهمملتسمحهبذااهلراءالذييقوله امللحدين ،يفالقسماملكيمن
القرآن .
وأمازعمهمانقطاعالصلةبنيالقسماملكيواملدينوالتعارضبنيأسلوبيهما،فهوزعمساقط،
أدل دليل على ذلك  :أن أساطني البالغة من أعداء اإلسالم يف مكة نفسها أيام نزول
و ُّ
القرآن،مليستطيعواأنيتهمواأساليبالتنزيلمبثلهذااالهتاموالكذبا؛ألهنمكانواأعقلمن
امللحديناليوم،يرونأنهذااالهتاميكونكذبامكشوفاوافرتاءمفضوحا )6(.



()6حممدالزرقاين،مناهلالعرفان،الطبعةالثالثة-)161-146/6(،باختصار.-
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الشبهة التاسعة :
زعمهمبأنالدعوةيفالعهداملكيأمهلتجانبالتشريع .
يقولوناملستشرقون:إنالقسماملكيخالمنالتشريعواألحكام،بينماالقسماملدينمشحون
بتفاصيلالتشريعواألحكام،وذلكيدلعلىأنالقرآنمنوضعحممد وتأليفه ،تبعالتأثره
بالوسطالذييعيشفيه ،فهوحنيكانمبكةبنياألميني؛ جاءقرآنهاملكيخاليامنالعلوم
جاءقرآنهاملدينُّمليئابتلكالعلوم

واملعارفالعالية،وملاحلباملدينةبنيأهلالكتاباملثقفني؛
واملعارفالعالية.
ونردعلىهذهالشبهةيفأربعةأوجه :
الوجه األول :
املكي مل خيل مجلة من التشريع واألحكام ،بلعرض هلاوجاء عليها ،ولكن بطريقة
القسم ّ
إمجالية ،فإنك جتد مقاصد الدين مخسة  -اليت هي :اإلميان باهلل ،وحفظ النفس ،وحفظ

،واقرأإنشئتقوله
قدحتدثالقسماملكي عنهاإمجاال 
ُّ
العقل،وحفظالنسل،وحفظاملال-
تعاىلمنسورةاألنعاماملكية:قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَ ْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْ َقِّ ۖ ذََٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿﴾010

()6

()6سورةاألنعام،اآلية.616:
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إىلمتامثالثآياتبعدها،مجعتالوصاياالعشرهلذهاملقاصداخلمسة.
الوجه الثاني:
األحكامباملدينةليسنتيجةملازعموا،إمناهوأمرالبدمنه 

أنكثرةالتفاصيليفتشريع
يف سياسة األمم وتربية الشعوب وهداية اخللق ،ذلك أن الط ْفَرةَ ()6حليفة اخليبة والفشل،
والتدرجحليفالتوفيقوالنجاح،وتقدمياألهمعلىاملهمواجبيفنظراحلكمة؛هلذابدأاهلل

عبادهيفمكةمباهوأهم،بدأهمبإصالحالقلوبوتطهريهامنالشرك ،وتقوميهابعقائد
اإلميانالصحيح،حىتإذااستقاموا،وامنوابالبعثواجلزاء،فطمهمعنأقبحالعادات،وقادهم
إىلأصولاآلداب،مثكلفهمماالبدمنهمنأمهاتالعبادات،وهذاماكانيفمكة .
وملا مرنوا على ذلك وهتيأت نف وسهم للرتقي والكمال ،وكانوا وقتئذ قد هاجروا إىل املدينة،
جاءهمبتفاصيلالتشريعواألحكام،وقواننياإلسالم .
أمامازعموا منأنذلككاننتيجةالختالطحممد بأهلاملدينةاملستنريين ،فينقضهأن

القرآنجاءيصلحعقائدأهلالكتابوأخطاءهميفالتشريع ،ويفالتحليلوالتحرمي ،فكيف
يأخذاملصيبمناملخطئ؟ 
واقرأإنشئتقولهتعاىل:يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُ َاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُناِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِجنِيلُ إِلَّا
مِن بَعْدِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴿،)1(﴾11وقولهعزامسه:كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ

بيدياحلسيين،تاجالعروسمنجواهرالقاموس،داراهلداية(بدونتاريخ) .)346/61
()6مرتضىالز ّ
:وثـَبَهإِىلماوراءَه.
يفارتَِفاع،كمايَطْ ِفُرا ِإلنسا ُنحائِطا،أَييَثِبهُ،وطََفَراحلائِ َ
ب ْ
ط َ
:الوثْ ُ
الط ْفَرةُ َ
()1سورةآلعمران،اآلية.11:
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إِسْرَائِيلُ عَلَىَٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَاَّلَ التَّوْرَاةُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِنيَ
(﴿.)6﴾94
الوجه الثالث:
أثر أهل الكتاب املدنيني فيمن معهم من عرب أهل
زعموا لو كان صحيحا؛ لظهر ُ
أن ما 

األحرى هبذهالنبوةوالرسالة،
املدينة ،وفيمنحوهلممنأهلمكة ،وآفاقاجلزيرة ،وكانوا هم 

غريُه ،منفصحاءالعرب ،وجتارقريشالذينكانواخيتلطونبأهل
ولسبقحممدا إليهاكثري  

الكتابيفاملدينةوالشامأميااختالط؟! 
الوجه الرابع:

بلمنجن وإنس؛ فهالكانأساتذتهأولئك
ٍّ
أنالقرآنحتدىالكافة ،منمكينيومدنيني ،
يستطيعونأنجياروه،ولويفمقدارسورةقصريةواحدة! 
ياهلافريةمثياهلاصفاقة؟( )1

الشبهة العاشرة :
زعمهمأنالرسولمليكنقادراعلىالتعبريودعوةالناسإىلاإلسالم؛فأتى
بسورقصرية .
يقلوناملستشرقون:إنقصرالسورواآلياتاملكية،معطولالسورواآلياتاملدنية،يدلعلى
انقطاع الصلة بني القسم املكي والقسم املدين ،ويدل على أن القسم املكي ميتاز مبميزات
()6سورةآلعمران،اآلية.14:
()1حممدالزرقاين،مناهلالعرفانيفعلومالقرآن(.)111-163/6
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األوساطاملنحطة ،ويدلعلىأنالقرآنيفمنطههذانتيجةلتأثرحممد بالوسطوالبيئة،
فلماكانيفمكةأُِميًّابنياألميني؛ جاءتسوراملكيوآياتهقصرية ،وملاوجديفاملدينةبني
مثقفنيمستنريين؛ جاءتسوراملدينوآياتهطويلة ،وغرضهممنإلقاءهذهالشبهةالتشكيك
يفأنالقرآنمنعنداهلل،كنظرائهامنالشبهات،ممامر،ومماسيأيت :
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ويَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ولَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿﴾ 44

()6

وسيكوننقضشبهتهمبأمور :
ويفالقسماملدينسوراقصرية 

أنيفالقسماملكيسوراطويلة،مثلسورةاألنعام،

أولها:
مثلسورة  .إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴿ )1(﴾0؛فكالمهااليسلمعلىعمومه.
ثانيها :إذاأرادواالكثرةالغالبةالالكليةالشاملة؛ فهذانسلمههلم ،بَـْي َد أنهاليدلعلىما

تبوا عليه؛ ألنقصرمعظمالسوراملكيةوآياهتا ،وطولمعظمالسوراملدنيةوآياهتا ،ال
افرتوا ور 

يقطع الصلة بني قسمي القرآن،مكيه ومدنيه ،بل الصلة كما حيسها كل صاحب ذوق يف
البالغةحمكمةوشائعةبنيكافةأجزاءالتنزيل.
علىأنكتالحظآياتمكيةبنيآياتسورمدنيةوتالحظآياتمدنيةبني 

آياتسورمكية،وبرغمذلكاليكادأحدحيسالتفاوتأوالتفككواالنقطاع،بليروعك
مابنياجلميعمنجاللالوحدة،وكمالاالتصال،ومجالالتناسقواالنسجام!

()6سورةالتوبة،اآلية.41:
()1سورةالنصر،اآلية.6:
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اآلياتاملكيةاليدلعلىمازعموا منامتيازالقسماملكيمبميزات

ثالثها :أنقصرالسورو
اإلجيازمظهررقياملخا طَب،وآيةفهمهوذكائه،
ِّ
األوساطاملنحطة،بلالقصرمظهراإلجياز،و

ومناخلطابأقصره،أمامنكاندونهذكاءوفهما؛فالسبيل
حبيثيكفيهمنالكالمموجزه،
ُ
ُ
إىلإفادتهإالباإلسهابوالبسط،إنمليكنباملساواةوالتوسط.

اموجزايفمعظمه،وجاءقسماملدينطويالمسهبايف
قصري 
وهلذااملعىنجاءقسمالقرآناملكي 
أكثره ،ويرجعذلكإىلماأشرناإليهقبال منأنالقرشينييفمكةكانوايفالذؤابة()6منقبائل
فالبَْدعأنخياطبهمالقرآنبالقصريمنسورهوآياته ،رعاية
العرب ،ذكاء وفصاحةوبالغة؛ 

بيانيفخطابالذكي النابه ،بغريماخياطبمنكاندونه.ومنهنا
ّ
حلققانونالبالغةوال
تبوا علىهذامنأنالقرآنكاننتيجة
تعرفمبلغمايفهذهالشبهةمنزيفوكذبفيمار 

لتأثرحممدباحنطاطأهلمكةيفالقسماملكيوباستنارةأهلاملدينةيفالقسماملدين،حىت
جاءقرآنهقصريايفاألولطوياليفالثاين )1(.


الشبهة الحادية عشر :
زعمهمأنالعهداملكيمليتناولفيهالرسولاألدلةوالرباهنيعلىالعقيدة
اإلسالمية .
:إنالقرآنيفقسمهاملكيقدخالمناألدلةوالرباهني،خبالفقسمه
ّ
يردداملستشرقونقوهلم

وهذابرهانجديدعلىتأثرالقرآنبالوسطالذي

املدينّ فإنهمليءباألدلة ،مدعمباحلجة ،

كانفيهحممد .

:شعريفأ َْعلَ ِ
س.
ىناصيَ ِةال َفَر ِ
()6جاءيفتاجالعروس:361/1ذُ َؤابَةُال َفَر ِس َ

()1حممدالزرقاين،مناهلالعرفانيفعلومالقرآن،الطبعةاألوىل،دارالفكربريوت.)163/161/6(،
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ردعلىالشبة :أوالا  :مباأسلفنامنأنالقرآنلوكاننتيجةتأثرحممد بالوسطالذي
يعيشفيه؛ لكانالوسطأوىلبتوجيههذااملطعنعليه ،ولكانأعرفهبذاالنقضفيه؛ فيظفر
عليه ويدخل إىل إبطال دعوته من هذا الباب الواسع،وكما نعرف أن الرسول يف مكة
واملدينةكانلهأعداءالداء،ليسلعداوهتمدواء.
ثانياا :أنهلوصحهذا؛ لبطلتنبوته،ولو صحأنتكونالنبوةهلم ،باعتبارأهنممصدرها
وأهنمأساتذتهفيها ،وهذاالنقضيقاليفردالشبه املاضية ،اليتتدلعلىفسادفطرهتم،

وعلىمقدارتبجحهموجتنيهمعلىاحلقيقةوالتاريخواالستخفافبعقولالناس.
ثالثاا :أنكذهبميفهذهالشبهةصريحمكشوف؛ألنالقسماملكيحافلبأقوىاألدلةوأعظم
احلججعلىعقيدةاإلسالم،يفاإلهلياتوالنبواتوالسمعيات.
استمعإليهيفسورةاملؤمنوناملكية،وهويرفعقواعدالتوحيدويزلزلبنيانالشركإذيقول :
مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ ولَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلََٰهٍ ۖ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلََٰهٍ بِمَا خَلَقَ ولَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىَٰ
بَعْضٍ ۖ سُبْ َانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ،)6(﴾90وإذيقوليفسورةاألنبياءاملكية:لَوْ كَانَ فِيهِمَا
آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ فَسُبْ َانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴾44وقالتعاىل:أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِهِ آلِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ هََٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
الْ َقَّ ۖ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾42

()1

()6سورةاملؤمنون،اآلية.16:
()1سورةاألنبياء،اآليات.13،11:
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أنصتإليهيفسورةالعنكبوتاملكيةوهويُ َدلِّ ُلعلىنبوةحممـدإذيقـول:وَمَنا كُننتَ تَتْلُنو

،و
مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿  ,﴾2٤وقالتعاىل:أَولَمْ يَكْفِهِنمْ
أَنَّا أَنْاَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىَٰ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ فِي ذََٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىَٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿﴾10

()6

وتــدبرحجتــهالــيتأقامهــالتقريــراقتــدارهعلــىالبعــثبعــداملــوتيفقولــهســبحانهمــنســورةق
املكية:ونَاَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْ َصِيدِ﴿، ﴾9وقنال تعنا  :رِّزْقًنا
لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۖ كَذََٰلِكَ الْخُرُوجُ ﴿﴾00
،وقولهفيهاأيضا:ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿﴾01

()1

()4

ويف سورة السجدة إذ يقول:أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًاۖ لَايَسْتَوُونَ ﴿﴾0٤أَمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ َاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىَٰ نُاُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿.)3(﴾09

إىلغريذلكمنأدلةساطعةوبراهنيبارعة،التكادختلومنهاسورةمنالسوراملكية،ولكن

القوم استحبوا العمى على اهلدى؛فاستمرءوا هذا الكذب واالفرتاء !
()6سورةالعنكبوت،اآليات.16-33:
()1سورةق،اآليات.66-1:
()4سورةاملؤمنون،اآلية.61:
()3سورةالسجدة،اآليتان.61،63:
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نسأل اهلل أن يكفينا شرالفتنة وأن يثبتنا على احلق فإنقلوب اخللق بيديه واألمر كله منه
وإليه )6(.
وَالَّذِينَ كَذَّبُوابِآيَاتِنَاصُمٌّوَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۖ مَنْ يَشَإِاللَّهُيُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْيَجْعَلْهُ عَلَىَٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿ .)1(﴾49

الشبهة الثانية عشر :
نفىاملستشرقونعنحممدصفةالتدين،ويصفونهبغريهامنالصفاتاليت
يتساوىفيهاالكثريمنالبشر .
بهيفخالءمنغارحرى،

قبلأنيبعثاهللنبيهحممدا حببإليهاخلالء؛فكانيتعبدر
يستمتعبتلكاخللوةاليتيرغبفيهاإىلخالقه،وأمابعدأنبعث،فالتسلعنحاله،فهو
مناستيقاظهإىلمنامه،كلهعبادةوطاعةلربه،بلإنهولفرطحبهالتعبدوالتوددلوليه؛كان
حيتسبحىتنومه،فماأعظمهمننيب!وماأجلهمنرسول!ومااتقاهمنمتعبد .
إالأنه -ومعماعرفعنهمنذلك، -فإنناساممنختماهللعلىقلوهبم،وجعلعلى
أبصارهمغشاوةيزعمونأنالنيبكانداعيااشرتاكيايهدفإىلحتقيقالعدالةيفاجملتمع
العريب،وليسهورجلدين(،)4ويستدلونعلىذلكبأموريفطنهلاالغيبقبلالذكي!فما
أعظمهامنفرية!وماأحقرهمنهبتان! 
()6مناهلالعرفانيفعلومالقرآن(.)141-147/6
()1سورةاألنعام،اآلية.41:
()4خنبةمنكبارالعلماء،موسوعةبياناإلسالميفالردعلىاالفرتاءاتوالشبهات،دارالنهضةمصر .
 =http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-04-0016&value=&type
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إناملرءليعجبأشدالعجبمنهؤالءالذينينفونعنحممد  صفةالتدين،ويصفونه
بغريهامنالصفاتاليتيتساوىفيهاكثريمنالبشر؛ألنالبشريةقاطبةمنذآدمإىلأن
تقومالساعة،ملتشهد -ولنتشهد -رجال أخلصيفعبادةاهللوالدعوةإىلتوحيدهمثل
طلبمرضاته،فقد

حممد،فاملتأمليفسريتهالعطرةجيدهامثاال جليالعبادةاهلل ، و
كانالنيباليفعلشيئاإالهلل،فكانالحيبإذاأحبإالهلل،واليكرهإذاكرهإالهلل،
ط!إالأنتنتهكحرمةهلل؛فيغضبمنأجلاهلل؛فكانتحياتهكما
ومليغضبلنفسهق ّ
أمرهربه:قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَ ْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ﴿ ﴾014

()6

وسنلقيهذهالشبهة،ونلحقهابسباطة()1املستشرقني،وذلكمنموقفنيفحسبمن
سريةسيدولدآدم :
املوقفاألول:ثباتهعلىالدعوةهللرغماإليذاءواإلغراء:
أمراهلل رسوله بالدعوةإليه،بإخراجالناسمنالظلماتإىلالنور،ومنالضاللإىل
الطريقاملستقيم،وأمرهأنيبدأأوال بدعوةأهلهوعشريتهوالقومالذينبعثفيهم،فامتثل
أمرربه،ومجعقومهوأخربهمأنهرسولاهللإليهمبشرياونذيرا،وأمرهمبعبادةاهللوحدهال
شريكله،وهناهمعنعبادةاألوثاناليتالتنفعوالتضر،وهناهمعنإتباع اآلباءواألجداد،
وتقليدهميفمعتقداهتمالباطلة .

()6سورةاألنعام،اآلية.611:
()1ابناألثرياجلزري،طاهرالزاوي -حممودالطناحي،النهايةيفغريباحلديثواألثر،املكتبةالعامة(،بدونتاريخ)
 .)441/1

السباطَةُوال ُكناسةُ:املوضعال ِذييـرمىفِ ِيهالرتابواألَوساخومايكْنَ ِ
يلِ :ه َيال ُكناسةن ْف ُسها .
سم َناملنازلَ ،وقِ َ
ُ َ ْ َ ُ ََ ُ
ُْ َ
ُ
ُّ َ
َ
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فلمامسعواماجاءبه طارصواهبم،واستعظمواعيبآهلتهم،وتسفيهأحالمهموأحالم
آبائهموأجدادهم()6؛فناصبوهالعداءالشديد،وتنكروالدعوته،وسعواجاهدينلصدهوصرفه
عنهابكلالطرقوشىتالوسائل،ومنهذهالطرقاليتسلكوهالصده:السخريةواالستهزاء
باللفظ(، )1واإليذاءالبدينله،وألصحابه،فقدألقواعليهسالاجلزور(، )4واتفقواعلى
بوهيفمدينته،وشجوا رأسه(،)1وأدمواعقبيه(،)1وكسروارباعيته(، )7وعلى

قتله(،)3وحار
الرغممنكلذلكحتملالنيب،ابتغاءملرضاةربه،ومليرتاجعأبداعنهذهالدعوة
بتعليهاألعداءمنكلجانب،ومليهادنفيها،ومليساومعليها،مثلمايفعلغريهمن

اليتأل
طالبالدنيا .
املوقفالثاين:عبادتههلليفالسروالعلن،قبلالبعثةوبعدها:
ِّ
وإن
لقدكان قواماهللتعاىلطالبامرضاته،فلميعرفقبلالبعثةإالدين إبراهيم - 
كاننالهالتحريف-فقدعرفمايكفيهألنيكونعابدايطلبرضااهللتعاىل،وقدصفت
نفسه فأدركت ،وخلص قلبه فأهلم ،وعلم أن ملة إبراهيم كانت الفطرة املستقيمة ،واحلنفية
السمحة؛فاختارهاوسلكسبيلها .

()6السريةالنبويةالبنهشام(.)617/1
()1املصدرالسابق .
()4حممداأللباين،صحيحالسريةالنبوية،الطبعةاألوىل،املكتبةاإلسالميةعمانـاألردن.)11/1(.
()3السريةالنبويةالبنهشام(.)7/4
()1السريةالنبويةالبنهشام(.)13/3
()1السريةالنبويةالبنهشام.
(.)7السريةالنبويةالبنهشام.
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فالعبادةاملتجهةإىلاهللكانتيفقلبهونفسهوكيانهوخلقهقبلأنينزلعليهكتابهاد
يذهبحريته،ووجدالكتابينريلهالسبيل،ويفصليفاألحكام،والشكأنالعبادةتكون
أهدىبعدالتنزيل،وأهنايفاجلاهليةقبلالبعثةكانتيفقلبهبذرةصاحلةمنت؛ألهناكانتيف
أرض طاهرةخصبة،ومليكنهلاسقيوالراع،ومعذلكآتت أكلها؛فبعدالبعثةاحملمدية
جاءهاالسقيوالرعيفربتومنت،وازدهرتيفقلبخملصمدرك،وصارقريبامناهللتعاىل
بقلبهالطيباملخلص،ومبعرفةشرعهتعاىل،وباتصالالوحيدومامنغريانقطاع،فكانبذلك
أعبدخلقاهللتعاىل،وكلماازدادعلماباهللوشرعهازدادعبادةوخوفامناهللوإرضاءله .
فعنأنسبنمالك-)6(وسئلعنصومرسولاهلل .
ِ
ِ ِ
قالَ :كا َنيص ِ
يد
حىتنَـَرىأَنهُالَيُِر ُ
حىتنَـَرىأَنهُالَيُِر ُ
  َ ُ ُ
يدأَ ْنيـُ ْفطَرمْن هَُ ،ويـُ ْفط ُر َ
ومم َنالش ْه ِر َ
ِ
صلِّياَ ،والَنَائِماإِال َرأَيْـتَهُ
وم ِمْنهُ َ
شْيئاَ ،وُكْن َ
صلِّياإِال َرأَيْـتَهُ ُم َ
م َ
صَ
أَ ْنيَ ُ
تالَتَ َشاءُأَ ْنتَـَراهُم َناللْي ِل ُ
ِ ()1
نَائما.

وقدجاءعنهأنهقامحىتتورمتقدماه()4؛فقيلله:يارسولاهلل،أليسقدغفراهللما
الَأَ ُكو ُن َعْبدا َش ُكورا" )3(.
تقدممنذنبكوماتأخر؟قال":أَفَ 

ج ارياخلزرجي األنصاري،أبومثامة ،أوأبومحزة :صاحبرسول
()6هو:أنسبنمالكبنالنضربنضمضمالن ّ
أسلمصغريا ،وخدمالنيب إىلأنقبض،مثرحلإىل دمشق،ومنهاإىلالبصرة،فمات

اهلل وخادمه ،مولدهباملدينةو
فيهاسنةثالثوتسعني،وهوآخرمنماتبالبصرةمنالصحابة(.األعالم.)13/1
()1حديثأنسبنمالكأخرجهالرتمذي،باب:سردالصوم،رقماحلديث(،)711وقال:حديثحسنصحيح
.
()4عبدالرؤوفاملناويقال:أيتتشقق(.التيسريبشرحاجلامعالصغري،الطبعةالثالثة،مكتبةاإلمامالشافعي133/1،
()3أخرجهالبخاري،كتابالصحيح،باب:تفسريسورةالفتح،رقماحلديث(،)3111احلميدي "يفمسنده"رقم
احلديث(،)711وهذالفظاحلميدي .
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ولقدثبتعنأيبالدرداء )6(أنهقال:خرجنَامع رس ِ
يف  َحٍّر
ضا َن ِ 
ول الل ِه  ِ
يف  َش ْه ِر َرَم َ
ََ ْ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
اصائِم 
ىرأْ ِس ِه ِمْن ِشدةِ ْ
َح ُدنَالَيَ َ
ض ُعيَ َدهُ َ
احلَِّرَ ،وَمافينَ َ
َشديدَ ،حىتإ ْن َكا َنأ َ
علَ َ
احه( )4(.)1
ولالل ِهَ ،و َعْب ُدالل ِهبْ ُن َرَو َ
إِال َر ُس ُ
()3
ِِ
ع َم ُل
ت:يَاأُمالْ ُم ْؤِمنِ َ
عائِ َش ةَ(،)1قُـ ْل ُ
نيَ ،كْي َ
ف َكا َن َ
ني َ
تأُمالْ ُم ْؤمن َ
وعنعلقمة أنهقالَ :سأَلْ ُ
ِ
ِ
شيئ ِ
ما َكا َن
ام َناألَي ِام؟قَالَ ْ
النِ ِّ
خيُ ُّ
يبَ ،ه ْل َكا َن َ
ت:الََ ،كا َن َ
ص َْ
يع َ
،وأَيُّ ُك ْميَ ْستَط ُ
ع َملُهُدميَة َ
ِ
يع؟!( )1
النِ ُّ
يبيَ ْستَط ُ

كانحيرضأصحابهعلىأن
وهكذانرىعبادته فيهاذكردائم،وتالوةللقرآندائمة،و
ِّ
يقرؤواوهويسمع،فإذاذكروهبأنالقرآنأنزلعلىقلبه؛قالهلم:إنهحيبأنيسمعه من
غريه )6(.
()6هو:عوميربنمالكبنقيسبنأميةاألنصارياخلزرجى،أبوالدرداء:صحايب،مناحلكماءالفرسانالقضاة.كان
قبلالبعثةتاجرايفاملدينة،مثانقطعللعبادة.وملاظهراإلسالماشتهربالشجاعةوالنسك.قالابناجلزري:هوأحد

الذينمجعواالقرآن،حفظا،علىعهدالنيببالخالف،ماتبالشامسنةاثنتنيوثالثني(.األعالمللزركلي.)13/1
()1هو:عبداهللبنرواحهبنثعلبةاألنصاري،مناخلزرج،أبوحممد:صحايب،أحدشعراءالنيب،شهدالعقبةمع
وشهدبدراوأحداواخلندقواحلديبية ،وكانأحداألمراءيفوقعة

السبعنيمناألنصار ،وكانأحدالنقباءاالثين عشر ،
مؤتةسنةمثانفاستشهدفيها(.األعالمللزركلي.)31/3
()4أخرجهمسلم،يفالصحيح،باب:التخيرييفالصوموالفطريفالسفر،رقماحلديث( .)1131
الكويف،ولديفحياةرسولاهلل،قالأبو ظبيان:أدركت
النخعي  ّ
ُّ
()3هو:علقمةبنقيسبنعبداهلل ،أبوشبيل ،
ناسامنأصحابالنيبيسألونعلقمةويستفتونه.ماتسنةاثنتنيوستني،وقيلغريذلك .
ابنحجرهتذيبالتهذيب،الطبعةاألوىل،دارالفكر.)133/7،
()1تقدمتترمجتهاص.41
()1أخرجهالبخاري،يفالصحيحباب:القصدواملداومةعلىالعمل،رقماحلديث(،)1616ومسلم،يفصحيحمسلم
باب:فضيلةالعملالدائم،رقماحلديث(.)6311احلديثمتفقعليه.
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امهعلىالعبادةاليتوصفهاالقرآنالكرمي،ودعائهإليهاوتبيينها،إالأنهومعذلككان

ومعدو
كثرياالستغفار؛ألناالستغفارعبادةيفذاته؛ألنهإحساسبوجوبااللتجاءإىلاهلل،وفيه
إحساسبقصورمايؤديهالعبدمنالعبادة،وهذافيهاستصغارللعمل،وهوإحساسباحلاجة
إىل اهلل والقرب منه ،وإىل عظمته وجالله ،وشعور بأن العمل  -مهما يكن كبريا  -صغري
بالنسبةهللتعاىل،ومنيستكثرحسناتهكأنهمين علىاهللتعاىليفهذهالعبادة،وإنالشعور
ُّ
ص ُن عبادتهباالستغفار؛
باالستغفارو
االلتجاءإليهبعيدعناملن؛لذاكانسيدالعابدينُ حي ِّ
ِّ
حىت ال يكون منه وقوع يف االستكثار ،فعن أيب هريرة  )1(قالَِ  :
ول الل ِه
ع
مس
ت َر ُس َ
ْ ُ
يفالْيـوِمأَ ْكثَـر ِمن ِ
ينألَستَـ ْغ ِفراللهوأَتُ ِ ِ
ِ
مرة" )4(.
يَـ ُق ُ
سْبع َ
ولَ ":واللهإِ ِّ ْ ُ َ َ ُ
ني َ
وبإلَْيه ِ  َ ْ َ ْ َ
هكذاكانحالرسولاهلل يفعالقتهبربه، فكيفيقالبعدذلك إنهمليكن رجل
اكيلتوزيعالثروات؟! 
دينوإنهجمردداعاشرت ٍّ
قربهمنصف!( )3
هذاماالميكنأنيقولهعاقلأويُ ُّ

الشبهة الثالثة عشر :
زعمهمأندعوةالرسولكذبوتلفيق،وأنهيشهدلنفسه .

()6أخرجه البخاري ،يف الصحيح باب :من أحب أن يسمع القرآن من غريه ،رقم احلديث ( ،)3711ومسلم،يف
صحيحمسلمباب:فضلاستماعالقرآنمنحافظه،رقماحلديث(.)6114متفقعليه
()1تقدمتترمجتهص.43
()4أخرجهالبخاري،الصحيح،باب:استغفارالنيبيفاليوموالليلة،رقماحلديث(.)1133
()3خنبهمنكبارالعلماء،موقعبياناإلسالمالردعلىاالفرتاءاتوالشبهات،دارالنهضةمبصر .
=http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-04-0016&value=&type
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جنُنو ٌن ﴿ ﴾14
ك مَنا َأتَنى الَّن ِذي َن مِنن قَن ْب ِلهِم مِّنن َّرسُنو ٍل ِإلَّنا قَنالُوا سَنا ِح ٌر َأ ْو َم ْ
قالاهللتعاىلَ :ك ََٰذ ِل َ

أَتَوَاصَنوْا بِنهِ ۖ بَنلْ هُنمْ قَنوْمٌ نَنناغُونَ ﴿ ،)6(﴾14لـيسبغريــبتلـكالفريــةالـيتيــدعيهاســفهاء
املستشرقنيعلىنبينا،فهميفذلكخلفملنسلفهممناملشركنيواليهود،الذينقـالاهلل
ب َي ْع ِر ُفو َن ُه َكمَنا َي ْع ِرفُنو َن َأ ْبنَنا َء ُه ْم َو ِإ َّن َف ِريقن ًا مِن ْن ُه ْم َل َي ْك ُتمُنو َن ا ْل َنقَّ وَهُنمْ
عنهم :ا َّل ِذي َن آ َت ْينَا ُه ْم ا ْل ِكتَا َ
يَعْلَمُونَ ﴿﴾ 021

(.)1

،ولنميسنالغوبمنالردعلىهذهالفرية؛ألهنامنالفعلاملطاوعالذيسنكسرهفينكسر،
ولننستجلبمعاولكبرية،والعدداحديثة،بلسنكتفيمبايسداحلاجةمنذلك،فإنكإن
أردتقتلمنلة،ملحتتجإىلآالتتعينكعلىقصفها؟! 
وسنوردبرباهنيأربعة،تكفيل َف َه َمه :
البرهان األول:اشتهارالنيببالصدقيفقومه :
إن ما كان من تلقيب النيب  بالصادقاألمني خلري شاهد من املشركني يف قريش،أقاموا
الدليلعلىأنفسهم،والواقعيشهدللنيب أنهماازدادبالبعثةإالصدقا؛فكانالصادق
األمني،ومازالصادقامصدقاأمينا،جذببصدقهوعظيمخلقهكثريمنأهلمكة؛فصدقوا
دعوته،واتبعوهإميانامنهمبأنحممدا اليكذبواليتقول؛فكانصدقهسببايفإميان

هؤالءمجيعا،وجديربالذكر-يفهذاالصدد-أنالنيببصدقهوعظيمخلقهنالمنثقة
()6سورةالذاريات،اآليتان.14-11:
()1سورةالبقرة،اآلية.631:
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منحوله،حىتلقدكانصدقهسببايفأحداثكثرية،منهااالجتماعيوالعمليوالعقدي،
ويفحياتهكلها،منذلكجتارتهخلدجية-رضياهللعنها-وزواجهمنها،بلوإمياهنابدعوته،
ومساندهتالهوشدهامنأزره .
إنالصدقهواملعجزةاألوىلاليتدفعتالناسإىلاإلميانبالرسالةاحملمدية،وظلاليقنيهبذا
الصدقيفسويداءقلباجملتمعاملكي،لسيدناحممد حىتمعكفرهمبالرسالة،حىتأن
ّ
القرآنالكرميجاءمؤيدالذلك،فقالقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَ ْانُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ
ولََٰكِنَّ الظَّالِمِنيَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْ َدُونَ ﴿ .)6(﴾44
البرهان الثاني:تناقضموقفاملشركنيمنالنيبقبلالبعثةوبعدها:



منكذبوتقولبعدالبعثةيناقضماوصفوهمنصدقوأمانةقبلها،
إناهتامقريشالنيب
ُّ
ذلكأنالواقفعلىطبيعةدينالنيبيعلمأنهجاءبدينالوحدانيةالذيسفهأحالمهم،
وسبآهلتهم،وخالفماكانعليهآباؤهم،وطبيعيأنيقفهؤالءيفالبدايةموقفاملعادي
هلذاالدينوصاحبهحىتلوكانحممداالصادقاألمني .
غريأنأحدامنهؤالءاملعاندينمليعبأبالتناقضاحلاصلبنيموقفهممنه قبلالبعثة،
وموقفهممنهبعدها،وليسأدلعلىمدىتلكاملفارقةممارواهابنعباس-رضياهللعنهما
اللَماأنزلتوَأَنْذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبِنيَ ﴿ ﴾402
-قال:قَ َ

()6سورةاألنعام،اآلية.44:
()1سورةالشعراء،اآلية.163:
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()1

يب  علَىالص َفافَجعل يـن ِادى ":ياب ِ  ِ
ين ع ِد ٍّ ِ ِ
حىت
صعِ َد النِ ُّ
َ َ َ َُ
ين ف ْهر ،يَابَِ  َ
َ
َ
ي" .لبُطُون قُـَريْش َ
َ َ
ِ
اه َو ،فَ َجاءَ أَبُو َهلَب
اجتَ َمعُوا،فَ َج َع َل الر ُج ُل إِذَا َملْ يَ ْستَ ِط ْع أَ ْن َ
م ُ
ْ
خيُْر َج أ َْر َس َل َر ُسوال ليَـْنظَُر َ
يتُِر ُ ِ
صدِّقِي".
خْيالبِالْ َو ِاد ْ
َوقُـَريْشفَـ َق َ
ال":أ ََرأَيْـتَ ُك ْملَ ْوأ ْ
يدأَ ْنتُغ َري َ
َخبَـ ْرتُ ُك ْمأَن َ
م َ
علَْي ُك ْم،أَ ُكْنتُ ْم ُ
ص ْدقا.قَ َال  ":فَإِ ِّ ِ
ك إِال ِ
ش ِديد " .
ني يَ َد ْ
ي  َع َذاب َ
اعلَْي َ
اجربْـنَ َ
ين نَذير لَ ُك ْم بَـ ْ َ
،م َ
قَالُوانَـ َع ْم َ
ِ ِ
امجَ ْعتَـنَا )6(.
سائَِرالْيَـ ْوم،أَهلََذ َ
فَـ َق َالأَبُو َهلَب:تَـبًّالَ َ
ك َ
فانظركيفحتولاملوقفمنالنقيضإىلالنقيضيفحلظةواحدة،وانظرإىلبراعةاالستهالل،
ولباقةالعرض،وبالغةاحلوارمنه، وتأملكيفاستنطقهمبصدقه،وألزمهمبتصديقه،
فماكانليرتكالكذبعلىالناس،ويكذبعلىاهلل؟! 
البرهان الثالث:أمرهبالصدقوهنيهعنالكذب،ممايوجباليقنيبأنهبعيدعنالكذب
إن املتأمل  -املنصف  -لطبيعة ما اشتملت عليه رسالة النيب اخلامت حممد  يف القرآن
والسنة،ليقفعلىمافيهمامنأمربالصدق،وهنيعنالكذبوحتذيرمنآفاتاللسانأيًّا
كاناحلال! 
ومعلومأنمماحثاإلسالمعليهمناألخالق،صدقالشخصيفالقولوالعمل،ويفكل
أنيكونكاذبا

حالوشأنمعنفسهومعغريه،وقبلكلشيءمعخالقه،فكيفللنيب 
رب العزة قوله:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِنيَ
وهو الذي بلغ عن ِّ
()1

﴿﴾009

()6أخرجهالبخاري ،الصحيح،حديثابنعباس -رضياهللعنهما،-يفباب:تفسريسورةالشعراء،رقماحلديث
()3311
()1سورةالتوبة،اآلية.661:
73
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هذابعضممابلغهالنيب عنربه بشأنالصدق،وهوكاف ألنيستبعداملنصفأن
يسمالنيب-القدوةاملبلغلتلكاألوامروالنواهي-بالكذب–علىحدِّمازعموا-؟!( )6
البرهان الرابع:شهاداتبعضاملستشرقني :
يقولاملستشرقكارليل(:)1إنهالميكنأنيكون"حممد"كذوبا؛فإنهإنكانكذلك
فاليستطيعأنيأيتمبثلهذاالدِّينالعجيب!واهللإنالرجلالكاذباليستطيعأنيبينبيتا
ِ
مناللِبإذامليكنعليمامبوادالبناء،علىاختالفأنواعها،فمابالكمبوادبناءصرحشامخ
البنيانمدعماألركانمثلديناإلسالمالذيظلعلىقوتهوعظمتهقروناطواال؟! 
ويقولالكاتباإلجنليزياملشهور"هـ.ج.ويلز"(:)4إنمنأدفعاألدلةعلىصدق
"حممد"كونأهلهوأقربالناسإليهيؤمنونبرسالته ،فقدكانوامطلعنيعلىأسراره،ولو
شكوايفصدقه،ملاآمنوا )3(.


()6خنبةمنكبارالعلماء،موقعبياناإلسالم،دارالنهضةمصر .
=http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-02-0004&value=&type

()1حسنيحسين ،الفيلسوفواملستشرقاإلجنليزيتوماسكارليل،احلائزعلىجائزةنوبل،مؤلفكتاب"األبطال"
الشهري(.الرسوليفعيونغربيةمنصفة،الطبعةاألوىل،دارالكتابالعريب،ص .)631:
()4عمادالدينخليل،قالواعناإلسالم،هربرتجورجولز(6131–6311م)هو:الكاتبواألديبالربيطاين
املعروف.حصلعلىبكالوريوسالعلومسنة6333م،توىلالتدريسبضعسننيمثانصرفللتأليف.اشتهربقصصه
الذييعتمداخليالالعلمي.منمؤلفاته:معاملتاريخاإلنسانية .
موقعصيدالفوائد/http://www.saaid.netص.)631:
()3زكرياهاشم،املستشرقونواإلسالم،،طبعبإشرافحممدعويضة(بدونتاريخ)(ص.)171:
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فَذََٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْ َقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْ َقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىَٰ تُصْرَفُونَ ﴿ ﴾44

()6

الشبهة الرابعة عشر :
زعماملستشرقونأنالرسولحممداحزنحزناغدامنهمراراكييرتدىمنرؤوس
اجلبال،فكلماأوىفبذروةجبللكييلقيبنفسهتراءىلهجربيلفقال":ياحممد
إنكرسولاهللحقا"؛فيسكنحالهوتقرنفسهفريجع .
يدعيبعضاملشككنيأنالنيب حاولاالنتحارأكثرمنمرة،ويستدلونعلىذلكبأنه
ملاتأخرعنهالوحيفرتةترتاوحبنيالسنتنيونصفإىلالثالثسنوات؛حاول 
االنتحاربإلقاءنفسهمنذراشواهقاجلبال(،)1وقدآنسهالقرآنيفقولهتعاىل:
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىَٰ﴿ ، )4(﴾4وأنهأصيبباليأسواإلحباطلعدمإميانالناسبدعوته؛
فحاول قتل نفسه ،بدليل قوله تعاىل :فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىَٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهََٰذَا
الْ َدِيثِ أَسَفًا ﴿﴾1

()3

()6سورةيونس،اآلية .41:
()1الرفاعي،املصباحاملنرييفشرحغريبالشرحالكبري،املكتبةالعلميةَ .)411/6،ش َه َق،يَ ْش َه ُق-بَِفْت َحتَـ ْ ِ
ني– ُش ُهوقا
اه َقةوش ِ
ِ
ِ ِ
اه َقا َش َو ِاه ُق
ْ :ارتَـ َف َعفَـ ُه َوَ ،شاهق َوجبَال َش َ َ
()4سورةالضحى،اآلية.4:
()3سورةالكهف،اآلية.1:
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ويرمونمنوراءذلكإىلاهتامهمبايتناىفمععصمته؛حماولةمنهملنفيهاعنهتدرجييا()6
،ولنيستطيعواأبدا .
تفنيدالشبهة:
أوال:الرواية :
نذكرفيمايليخترجياجممالللروايةاليتوردفيهاهذااخلرب :
وردعندالبخاري( )1يفكتابالتعبري()1136/1116/1يفحديثكيفيةبدءالوحي
الطويل،الذيرواهمعمر( )4عنالزهري( )3عنعروة( )1عنعائشة(، )1وجاءفيهقول
الزهري:

()6خنبةمنكبارالعلماء،موقعبياناإلسالم،دارهنضةمصر .
=http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-03-0009&value=&type

البخاري،جبلاحلفظوإمامالدنيايففقهاحلديث،
اجلعفي،أبوعبداهلل
ّ
()1هو:حممدبنإمساعيلبنإبراهيمبناملغريةّ ،
ست ومخسنيومائتني يف شوال ،وهلا ثنتان وستون سنة.كتابالتعبري،كيفيةبدءالوحي(،تقريب التهذيب
مات سنة  ٍّ

ص.)313:
()4هو:معمر بن راشد األزدي موالهم ،أبو عروة البصري ،نزيل اليمن ،ثقة ثبت فاضل ،إال أن يف روايته عن ثابت
واألعمشوهشامبنعروةشيئا،وكذافيماحدثبهبالبصرة،ماتسنةأربعومخسنيومائة،وهوابنمثانومخسنيسنة.
(تقريبالتهذيبص.)136:
الزهري،أبوبكرالفقيهاحلافظ،متفقعلىجاللته
()3هو:حممدبنمسلمبنعبيداهللبنعبداهللبنشهابّ ،
القرشي ّ
وإتقانه،ماتسنةمخسوعشرينومائة،وقيلقبلذلكبسنةأوسنتني(.تقريبالتهذيبص.)111:

ام،األسدي ،أبوعبداهلل املدين ،ثقة فقيه مشهور ،مات قبل املائة سنة أربع وتسعني على
()1هو:عروة بن الزبري بن العو
ّ
الصحيح،ومولدهيفأوائلخالفةعثمان(.تقريبالتهذيبص.)431:

()1تقدمتترمجتهاص.41

13

()6
يب"فِيمابـلَغَنَا"حزنا َغ َد ِ
امْنهُ ِمَرارا َك ْييَـتَـَردى ِم ْن ُرُؤو ِس
ح ِز َنالنِ ُّ
ُْ
َ َ
حىت َ
َوفَـتَـَر الْ َو ْح ُيفَـْتـَرة َ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
َشو ِاه ِق ِْ ِ
ِِ
يل فَـ َق َال :يَا
اجلبَال ،فَ ُكل َماأ َْو َىف بذ ْرَوة َ
َ
جبَل ل َك ْي يـُْلق َى مْنهُ نـَ ْف َسهُ ،تَـبَدى لَهُ ج ْرب ُ
ولالل ِهحقًّا؛فَـيس ُكنلِ َذلِكجأْش ه()1وتَِقُّرنَـ ْفسهفَـيـرِ
ِ
علَْي ِهفَـْتـَرةُ
ت
ل
ا
ط
ا
ذ
إ
ف
،
ع
ج
ك َر ُس ُ
َ
َ
َ
َ
ُحمَم ُدإِن َ
ْ
َ
ُ ُ َْ ُ
َ َ ْ ُ َ َ ُُ َ
ِِ ِ
الْو ْح ِي َغ َدالِ ِمثْ ِل َذلِ َ ِ
ِ ِ
ك .
يلفَـ َق َاللَهُ ِمثْ َل َذلِ َ
ك،فَإ َذاأ َْو َىفبذ ْرَوة َ
َ
جبَلتَـبَدىلَهُج ْرب ُ

وهكذاأخرجههبذهالزيادةأمحد(")4يفمسنده"،وأبونعيم()3يف"الدالئل"والبيهقي()1يف
"الدالئل"منطريقعبدالرزاق()1عنمعمر.
ومنهذهالطريقأخرجهمسلم(،)7لكنهمليسقلفظهوإمناأحالهعلىلفظرواية 

()6فرتالوحي:أيسكنوتأخرنزوله،وزمانالفرتةهو:مابنيالرسولنيمناملدةاليتالوحيفيها(.فتحالباريشرح
صحيحالبخاري،ابنحجر،داراملعرفة.)611/6،
ّ

(َ )1جأْ ُشه-بسكوناهلمزة-أي:قلبه(.املصدرالسابق.)11/6

املروزي ،نزيل بغداد ،أبوعبداهلل ،أحد األئمةاألربعة ،مات سنة إحدى
()4هو:أمحد بن حممد بن حنبل،الشْيب  
اينّ  ُّ
وأربعنيومائتني،ولهسبعوسبعونسنة(.تقريبالتهذيبص.)33:

()3هو:أمحد بن عبداهلل بن أمحد األصبهاين،أبو نعيم:حافظ،مؤرخ،من الثقات يف احلفظ والرواية .ولد ومات يف
أصبهان،وكانتوفاتهسنةثالثنيوأربع مائة .من تصانيفه:حلية األولياء وطبقات األصفياء،ودالئلالنبوة(.األعالم
.)617/6
()1هو:أمحدبناحلسنيبنعلي،أبوبكر:منأئمةاحلديث.قالالذهيب:لوشاءالبيهقيأينعمللنفسهمذهباجيتهد
فيه لكان قادرا على ذلك؛ لسعة علومه ومعرفته باالختالف.تويفسنةمثان ومخسنيوأربعمائة.منمصنفاته:السنن،
ودالئلالنبوة،وشعباإلميان(.األعالم.)661/6
()1هو:عبدالرزاقبنمهامبننافع ،احلمرييموالهم،أبوبكرالصنعاينّ،ثقةحافظمصنفشهري،عمييفآخرعمره
فتغري،ماتسنةإحدىعشرةومائتني،ولهمخسومثانونسنة(.تقريبالتهذيبص.)413:

النيسابوري ،ثقة حافظ إمام مصنف ،عامل بالفقه،مات سنة إحدى وستني
القشريي ،
()7مسلم بن احلجاج بن مسلم 
ُّ
ُّ
ومائتني،ولهسبعومخسونسنة(.تقريبالتهذيبص.)111:
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يونس()6عنابنشهاب(،)1وليسفيهالزيادة .
وكذلكأخرجهمسلموأمحدمنطريقعقيلبنخالد(:)4قالابنشهابدونالزيادةفيه،
وكذلكأخرجهالبخارييفأولالصحيحعنعقيل.
ونستنتجمماسبقأنهلذهالزيادةعلتني:
األوىل:تفردهبامعمر،دونيونسوعقيل؛فهيشاذة.
األخــرى:أهنــامرســلةمعضــلةفــإنالقائــل(:فيمــابلغنــا)إمنــاهــوالزهــري،كمــاهــوظــاهرمــن
السياقوبذلكجزماحلافظ()3يفالفتحوقال:وه ومنبالغاتالزهريوليسموصوال )1(.
ثانيا:مدةانقطاعالوحي،والراجحيفذلك:

()6هو:يونس بن يزيد بن أيب النجاد االيْلِ ُّي  ،أبو يزيد موىل أليب سفيان ،ثقة إال أن يف روايته عن الزهري ومها قليال
ويفغريالزهريخطأ،ماتسنةتسعومخسنيومائةعلىالصحيح،وقيل:سنةستني(.تقريبالتهذيبص.)163:

()1هوالزهري،تقدمتترمجتهص.77
األمويموالهم،ثقةثبتسكناملدينةمثالشاممثمصر،ماتسنة
()4هو:عُ َقْيلبنخالدبن َع ِقْيلااليليأبوخالد ُّ
أربعوأربعنيومائةعلىالصحيح(.تقريبالتهذيبص.)411:
()3أمحد بن علي بن حممد العسقالين،أبو الفضل،ابن حجر:من أئمة العلم والتاريخ.علت له شهرة فقصده الناس
لألخذعنهوأصبححافظاإلسالميفعصره.قالالسخاوي:انتشرتمصنفاتهيفحياته،وهتادهتاامللوكوكتبهااألكابر.
لبخاري ،وهتذيب التهذيب( .األعالم
تويف سنة اثنتني ومخسني ومثان مائة .من مصنفاته :فتح الباري شرح صحيح ا
ّ

.)673/6

،دفاععناحلديثالنبوي،،املكتبةالشاملةبإشرافمكتبالدعوةبالروضة 
()1حممدناصرالديناأللباين
ّ
(ص–)36-31:باختصار).-
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قال املباركفوري  -رمحه اهلل  :)6( -أما مدة فرتة الوحي فاختلفوا فيها على عدة أقوال .
والصحيحأهناكانتأياما،وقدروىابنسعد( )1عنابنعباس( )4مايفيدذلك ،وأماما
اشتهرمنأهنادامتثالثسنواتأوسنتنيونصفافليسبصحيح.
وقدظهريلشيءغريببعدإدارةالنظريفالرواياتويفأقوالأهلالعلم،وملأرمنتعرض
لهمنهم،وهوأنهذهاألقوالوالرواياتتفيدأنرسولاهللكانجياورحبراءشهراواحدا،
وهوشهررمضانمنكلسنة،وذلكمنثالثسنواتقبلالنبوة،وأن سنةالنبوةكانتهي
آخرتلكالسنواتالثالث،وأنهكانيتمجوارهبتمامشهررمضان،فكانينزلبعدهمنحراء
صباحا-أيألوليوممنشهرشوال-ويعودإىلالبيت.
وقدوردالتنصيصيفروايةالصحيحنيعلىأنالوحي الذينزلعليه بعدالفرتةإمنانزل
وهوراجعإىلبيتهبعدإمتامجوارهبتمامالشهر.
أقول:فهذايفيدأنالوحيالذينزلعليهبعدالفرتةإمنانزليفأوليوممنشهرشوال،
بعدهنايةشهررمضانالذيتشرففيهبالنبوةوالوحي؛ألنهكانآخرجماورةلهحبراء،وإذا
ثبتأنأولنزولالوحيكانيفليلةاالثننياحلاديةوالعشرينمنشهررمضانفإنهذايعين
()6صفيالرمحناملباركفوري،صاحبكتاب"الرحيقاملختوم"أشهركتبالسريةاملعاصرةعلىاإلطالق.كانأستاذايف
الفقهواحلديثلعدةسنواتيفاجلامعةالسلفيةبِب ارس(اهلند).اختريباحثايفمركزالسنةوالسريةباجلامعةاإلسالمية
باملدينةالنبوية.وكانتلهجهودكبريةيفنصرةاإلسالمباهلند.تويفقريباسنة6317هـ .
موقعاملكتبةلشاملة .
http://shamela.ws/index.php/author/451

اقديصدوقفاضل،ماتسنة ثالثني
()1هو:حممدبنسعدبن َمنِيعاهلامشيموالهم،البصرينزيلبغداد،كاتبالو ِّ
ومائتني،وهوابناثنتنيوستنيسنة(.تقريبالتهذيبص.)331:

()4تقدمتترمجتهص.11
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أنفرتةالوحيكانتلعشرةأيامفقط،وأنالوحينزلبعدهاصبيحةيوماخلميسألولشوال
منالسنةاألوىلمنالنبوة،ولعلهذاهوالسريفختصيصالعشراألواخرمنرمضانباجملاورة
واالعتكاف،ويفختصيصأولشهرشوالبالعيدالسعيد،واهللأعلم)6(.
ثالثا:سببنزولسورةالضحى :
س ْفيَا َن)1(أنهقال :
أخرجالبخارييفالصحيح()3117/6311/3عن ُجْن ُد َ
ببْ َن ُ
ِ
ول اللِه،فَـلَم يَـ ُقم لَْيـلَتَـ ْ ِ
ين أل َْر ُجو
احمَم ُد إِ ِّ
امَرأَة()3فَـ َقالَ ْ
ىر ُس ُ
ت :يَ ُ
ني أ َْو ثَالَثا؛ فَ َجاءَت ْ
ْ ْ
ا ْشتَ َك َ
مْن ُذلَْيـلَتَـ ْ ِ
نيأ َْوثَالَثا؛فَأَنْـَزَلاللهُ:
أَ ْنيَ ُكو َن َ
كَ ،ملْأ ََرهُقَ ِربَ َ
كقَ ْدتَـَرَك َ
شْيطَانُ َ
كُ
ك َوَما
ك َربُّ َ
َّع َ
ُّحى﴿َ ﴾0واللَّْي ِل إِ َذا سجى﴿ َ ﴾4ود َ
َوالض َ

قَـلَى﴿4

﴾

()3

.

()6املباركفوري،الرحيقاملختوم،نسخةملتقىأهلاحلديث(ص .)11:
www.ahlalhdeeth.com

العلَ ِق ُّي ،أبوعبداهلل ،ورمبا نسب إىل جده له صحبة ،ومات
هو:جْن ُدب(وجهان)ابن عبداهلل بن سفيان ،البَ َج ُّ
( )1
لي مث  َ
ُ
بعدالستني(.تقريبالتهذيبص.)631:

()4هي:أممجيلبنتحرب،امرأةأيبهلب(.فتحالباري.)761/3
()3سورةالضحى،اآليات.4-6:
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رابعا:سببنزولسورةالكهف:
قدبينايفالردعلىالشبهةالثانيةمنهذاالبحث،سببنزولهذهاآليةومثيالهتا،وأن 
النيبكانحيزنويأسفلعدماستجابةقومهله؛فأنزلاهللعليههذهاآليةومثيالهتا ،
تطييباخلاطره .
اخلالصةيفردهذهالشبهة :
ِّ
قدظهروتبنيلناأنهذهالروايةاليتتشبثاملستشرقون فيها،واستدلبعضعلماءاملسلمني
هباكوهناواردةيفالصحيح،أهناروايةغريصحيحة،وأهناليستمنشرطالصحيح،فإهنامن

قبيلاملنقطعالذياليصح .
وفيماتالهعلمائنا أنمدةانقطاعالوحيكانتمدةقصرية،أرجعهاالتحقيقإىلعشرةأيام،
وهويفاملرحلةالعصيبةاليتحتتاج

واليستقيمعقال أنميكثالنيب مدةثالثسنوات -
كثريامنالتثبيت-بدونوحي .
مثأينالعالقةفيماذكرهاملستشرقونمعسببنزولسورةالضحى،الذينصعلىأهنانزلت
بعدفرتةمنالوحي،وهميقولون:حاولاالنتحارفسالهربه! 
وهل كان النيب  داعيا إىل نفسه حىت يصاب باإلحباط ،أم إنه كغريه املصلحني املاديني
أجل!إمناكانحزنه  َفرقا
الذيييأسونعندفشلخططهم!بلحممد أرفعمنذلكو ّ

وحزناملاينتظرمنكذبه ،وعاندهمععلمهأناحلقفيماجاءبه .
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الشبهة الخامسة عشر :
زعماملستشرقونأنحممداكانيذهبإىلغارحراءوذلكللهروبمنحرارة
مكة،يفموسممتعبملنكاناليستطيعالذهابإىلالطائف .
وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِالْقَوْمَِ إِنْ تَكُونُواتَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونََوَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا
يَرْجُونََوَكَانَاللَّهُعَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾012

()6

تقدملناآنفابيانعورشبهتماليتزعموافيهاحماولته االنتحار،وإلقاءنفسهمنشواهق
اجلبال،ذلكاألمرالذياليظنبصغريالصاحلنيالعاقلني،فكيفسيدهمومقدمهم؟! 
الردعلىهذهالشبة :
يقول قائلهم الذي عاد إلينا ليلقي علينافريةجديدةعلهاتعضد وتسند الفرية اليتمت
إبطاهلا،فتعيدالروحفيها،وهذااملستشرقهوواتيقول:ليسهناكمايدعوإىلالشكيف
أن حممداكان يذهب إىل حراء ،وهو تل على مسافة قريبة من مكة ،سواء كان ذلك مع
عائلتهأوبدوهنا،ورمباكانذلكوسيلةللهروبمنحرارةمكةيفموسممتعبملنكانوااال
يستطيعونالذهابإىلالطائف )1(.
وقدتقدمتمعناشبهتهماليتنفوافيهاالتدينعنه،فهلهذهإالأختها! 

()6سورةالنساء،اآلية.613:
()1املستشرقواتمونتغمري،حممديفمكة،الطبعةاألوىل،املكتبةالعصريةللطباعةوالنشر 
تاريخالنشر6111م،ص .611:

71

وهــذهالشــبهةالغريب ــةمــننوعه ــا،الصــغريةيفحجمه ــا،الكبــريةيفداللته ــا،احلقــريةيفذاهت ــا،
ليستإالكمـاقـالقـومنـوحلـه :وَقنا َل ا ْل َملَن ُأ مِن ْن َق ْومِن ِه الَّن ِذي َن َكفَنرُوا َوكَن َّذبُوا ِبلِقنا ِء الْنآ ِخ َر ِة
وَأَتْرَفْناهُمْ فِي الْ َياةِ الدُّنْيا ما هذا إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ ويَشْرَبُ مِمَّنا تَشْنرَبُونَ ﴿

 ﴾44ولَئِنْ أَنَعْتُمْ بَشَرًا مِنثْلَكُمْ إِنَّكُنمْ إِذًا لَخاسِنرُونَ ﴿ )6(﴾42بـلهـيمثلمـاقالـتمثـودلنبيهـا
 :فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنََّا وَاحِدًا نَتََّبِعُنهُ إِنََّنا إِذًا لَفِني ضَنلَالٍ وَسُنعُرٍ﴿  ﴾42أَؤُلْقِنيَ النذَِّكْرُ عَلَيْنهِ مِننْ
بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذََّابٌ أَشِرٌ ﴿ ،)1(﴾41فهـذهشـبهالظـاملني،تعـاقبواعليهـاجـيالبعـدجيـل،بـادر
بقوهلاأوهلم،ويقومعليهاآخرهم،لكنهميفداخلأنفسـهميعلمـونأهنـمعـنالصـراطنـاكبون،
وللحقمعاندون .
مثإنــانتســاءلتنـزالعنــدمــاقالــهاملستشـرقونفنقــول:إنالنــيبكــانيتعبــدربــهيفغــارحـراء
لــيالكمــاأخربتنــاعائشــةالصــدِّيقة-رضــياهللعنهــا،)4(-والقــرآنأنــزلعليــهلــيال،يفليلــة
القـدركمـاهــومعلـوم،فـأينهــيتلـكالشـمسالــيتيزعمـونأنـههــربمـنحرارهتـا،أفكــان
مناملمكنعندهؤالءالعقالءأنخترجالشمسليال؛لتكونحجةهلم،وسندالرتويجشبههم،
أمإنهاملنهجالذيتربرالغايةفيهالوسيلة،فمادامأنذلكضـداإلسـالموأهلـهفسـيتمكنولـو
مليكنمناملمكنات! 

()6سورةاملؤمنون،اآليتان.43-44:
()1سورةالقمر،اآليتان.11-13:
رضياهللعنها.كيفكانبدءالوحي،رقماحلديث(.)4

()4أخرجهالبخاري،كتابالتعبري،حديثعائشة-
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مثماهوهذااحلرالذييهربمنهذاكالنيبالعظيم،وهوالذيكـانيرعـىالغـنميف

ُّ
مكة،أمإنكمتقولونإنهكانيرعاهاليال،وحيرسهاهنارا! 
أيهااملستشرقون،أينأنتممنتلكالغزوة،غزوةتبوك،اليتكانتيفأشدأوقاتاحلر

ِّ
وساعاته،حىتلقدمساهااهللساعةالعسرة،ولعسرهاختلفعنهااملنافقون-وهمأولئكالذين
تنطبقعليهمأوصافكم-قائلني :وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْ َرِّ ۖفرداهللعليهمبقوله:قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ
أَشَدُّ حَرًّا ۖ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿﴾ ٤0

()6

وقدساريفهذهالغزوةمنتزعمونأنهكانيهربمنحرمكة،فرمباتقولون-كماقلتممن

ّ

قبل:-إنهالتـأثرالبيئـي،فحيـثكـانالحيتمـلاحلـرارةمبكـة،غـداحمـتمالهلـايفاملدينـة،بعـد
أنعاشرأهلها؛فنقوللكم:هذهاحلوادثالتارخيية،تناقضأقوالكم،وتكذبادعاءاتكم! 

الشبهة السادسة عشر :
زعماملستشرقونأنالوحيكانيبلغإىلحممدعلىلسانإسرافيلملدةثالث
سنني،قبلالسننيالعشراليتكانالوحييأتيهفيهاعلىلسانجربيل 
بلأننبدأبالردعلىهذهالشبهة،فإينرأيتأنهمنباباإلنصافأنأبنيأناملستشرقيف
ذكرههلذهالشبهة،قداعتمدعلىروايةاعتمدعليهاكثريممنتكلموايفشأنبدايةالوحي،
وانقطاعهمنعلماءاملسلمنيومؤرخيهم،إالأنهالبد منمالحظةالفارقبنيإيرادعلماء
املسلمنيهلذهالرواية،وبنيإيراداملستشرقهلا،فعلماءاملسلمنيحنييثبتونهذهالرواية،ويرون
صحتها،يوردوهناعلىصفاءللدين،بلهميرونأنهذهحجةهلم،وهلميفذلكعذر!
()6سورةالتوبة،اآلية. 36:
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حىتإنبعضهموهواإلمامابنعساكر()6حياولاستنباطاحلكمةيفذلكفيقول:واحلكمة
كلبالصور الذيفيههالكاخللقوقيامالساعة،ونبوءته
يف توكيلإسرافيلبه ،أنهامللكاملو
ُّ
بقرب الساعة وانقطاع الوحي( ،)1وعلى العكس من ذلك نرى املستشرق حياول
مؤذنة ْ
الطعنهبذهالروايةيفثوابتديننا،ويقومبتحريفبعضماجاءفيها،كماهيعادةوديدن

املستشرقني،ومنقبلهمأهلالكتاب! 
فيقوليفنقلههلذهالرواية:وقدأخربنا-يعينابنإسحاق(-)4يفموضعآخر"أنالوحي
كان يبلغ إىل حممد،على لسان إسرافيل ملدة ثالث سنني ،قبل السنني العشر اليت كان
الوحييأتيهفيهاعلىلسانجربيل"ا.هـ()3هكذاأورداملستشرقواتهذهالرواية،إالأنه
مليراعاملنهجالعلمي-الذييطالبناباألمانةيفالنقل-يفنقلههلذهالرواية! 
وسنبنيفيمايليتلكالثغراتاليتوقعفيهااملستشرق،منحيثيشعرأواليشعر ،ومنها
يتبنيلناعدمدقةاملستشرقنيالعلميةاملنهجية :
الثغرةاألوىل:التحريفوالتالعبيفبعضعباراتالنص،وإليكالنصكماجاءيفالرواية :

()6هو:علي بن احلسن بن هبة اهلل،أبوا لقاسم،ثقة الدينا بن عساكر الدمشقي:املؤرخ احلافظ الرحالة،كان حمدثا
دمشق،كانتوفاتهسنةإحدىوسبعني

لديارالشامية،ورفيقالسمعاين(صاحباألنساب)يفرحالته،مولدهووفاتهيف
ومخسمائةله:تاريخدمشقالكبري(.األعالم .)174/3
()1جاللالدينالسيوطي،معرتكاألقرانيفإعجازالقرآن،الطبعةاألوىل،دارالكتبالعلمية.)117/1(،
()4هو:حممد بن إسحاق بن يسار ،أبوبكر املطليب موالهم ،املدين نزيل العراق ،إمام املغازي :صدوق يدلس ورمي
بالتشيع،ماتسنةمخسنيومائة،ويقالبعدها(.تقريبالتهذيبص.)317:
()3يفكتابهحممديفمكة(ص.)661:
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جاءيفتاريخاإلمامأمحد()6عنداودبنأيبهند()1عنالشعيب()4أنهقال:أنزلتعليهالنبوة
وهوابنأربعنيسنة ،فقرنبنبوتهإسرافيلثالثسنني؛ فكانيعلمهالكلمةوالشيءوملينزل
عليهالقرآنعلىلسانه )3("...
وجاءيفمسندالربيع(:)1قالأبوعبيدة( )1بلغينعنالنيب... قال :وبعثرسولاهلل
وهو ابن أربعني سنة وقرن معه إسرافيل ثالث سنني ومليكن ينزل عليه شيء ،مث عزل عنه
إسرافيلوقرنمعهجربيل )7(."...
فانظركيفجاءالنفييفالروايتني،وانظربعدذلككيفوقعاإلثباتمـناملستشـرقاملنصـف
! 

()6تقدمتترمجتهص.73
()1هو:داودبنأيبهند،القشرييموالهم،أبوبكرأوأبوحممدالبصري:ثقةمتقن،كانيهمبأخرة،ماتسنةأربعني
ومائة،وقيلقبلها(.تقريبالتهذيبص.)111:
()4هو:عامربنشراحيلالشعيب،أبوعمرو:ثقةمشهورفقيهفاضل،مارأيتأفقهمنه؛ماتبعداملائة،ولهحنومن
مثاننيسنة(.تقريبالتهذيبص.)137:
()3فتحالباري(.)17/6
()1هو:الربيعبنحبيببنعمروالفراهيدي،إماماإلباضية،اليُعرفبالثقةوالضبطحىتعندأتباعهاإلباضية!له:
املسند،الذيمساهبعضهم–علىقاعدة:يسموهنابغريامسها":-اجلامعالصحيح–مسنداإلمامالربيع"،واليعرف
منرواهعنه(.األعالمللزركلي،63/4وسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعةوأثرهاالسيئيفاألمة،األلباين،دار
املعارف،الطبعةاألوىل،111/4و.)711،661/64
()1هو:مسلم بن أيب كرمية ،روى عن علي، وهوجمهول(.اجلرح والتعديل،ابنأيبحامت،جملسدائرةاملعارف
العثمانية،الطبعةاألوىل ،614/3وميزاناالعتداليفنقدالرجال،اإلمامالذهيب،دارالكتبالعلمية.)361/1،
()7مسندالربيعبنحبيب،داراحلكمة-مكتبةاالستقامة(ص/33ح.)14
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الثغرةالثانيـة:أنهـذااخلـربوإنتناقلـهمجلـةمـنالعلمـاءواملـؤرخني،إالأنـهاليصـح؛ألنـه
مرســلمنقطــع،ومــعذلــكفهــوخمــالفملــاجــاءيفالصــحيح،وقبــلبيــانالعلتــنياللتــنياش ـتمل
عليهاهذااخلربجديربناأننقدمخترجيه :
فق ــدأخ ــرجه ــذااحل ــديثاإلم ــامأمح ــديفتارخي ــهكم ــاتق ــدم،واألبنوس ــي(")6يفمش ــيخته"
(،)163/646/1والبيهقي(")1يفدالئلالنبـوة"(،)641/1كلهـمعـنداود،عـنالشـعيب
فذكره .
ولهمتابعة،أخرجها:الربيعبنحبيب"يفمسنده"كماتقدمعنأيبعبيدة .
إالأنحديثالشعيبمرسلمنقطع؛فالتقومبهحجة،كماهومعلوميفحكماملرسل .
وأمامتابعةأيبعبيدة،فمعكوهنامشتملةعلىاالنقطاعواإلرسال،إالأهنااحتوتعلىعلة
أخرىوهيكونأيبعبيدةهذاجمهول،كماتقدميفترمجته؛فحديثهيفنفسهغريمستقيم،
فكيفيكونعاضدا! 
وممايقويكونهذااحلديثغريمقبول،أنهخالفالروايةالصحيحةاليترواهااإلمامالبخاري
( )4يفالصحيح (،)4163/6416/4فقدروىهذااحلديث،ومليذكرقصةإقرانإسرافيل
بالنيب،ممايزيدعلةثالثة،وهيإنكارهذهاجلملة )3(.
()6هو:حممد بن أمحد بن حممد بن علي ،أبو احلسني ،بن األبنوسي،قالاخلطيب:كان مساعه صحيحا ،مات سنة
سبعومخسنيوأربعمائة(.تاريخبغداد،اخلطيبالبغدادي،دارالكتبالعلمية .)411/6
()1تقدمتترمجتهص.73
()4تقدمتترمجتهص.77
()3ألفيةالسيوطيمعشرحهاحملمدبنعليآدم،الطبعةالرابعة،مكتبةابنتيمية.)144/6،
ِ
يرَوى َغْيـُرالثِّـ َقة ُخمَالِفا.ومناملقررأنهإذاخالفالضعيفالثقة 
قال:بلهواملنكربعينه،املُْن َك ُرالذ َ
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وقدأنكرهذااحلديثمجاعةمنالعلماء،ودونكذكرالبعضهم :
.6

()1

قالابنسعد(:)6ذكرتهذااحلديثحملمدبنعمر-يعينالواقدي-

فقال:ليسيعرفأهلالعلمببلدناأنإسرافيلقرنبالنيب،وإنعلماءهموأهلالسرية
منهميقولون:مليقرنبهغريجربيلمنحنيأنزلعليهالوحيإىلأنقبض )4(.
.1

()1

وقالأبوشامة(:)3هذامنقطع.

.4

وقالالشيخأبوزهرة(:)1وهذهالروايةالحنسبأهناعالية،أوال:مليثبت

يكانيعلمهيفمدةالثالثسننياألوىل .
أنإسرافيلهوالذ 


فحديثهساقط .
()6تقدمتترمجتهص.74
( )1هو :حممد بن عمر بن وأقد األسلمي موالهم ،الواقدي أبوعبداهلل املدين احلافظ البحر :اتفق احلفاظ على ترك
حديثه،وهومنأوعيةالعلم،لكنهاليتقناحلديث،وهورأسيفاملغازيوالسري،إالأنهيرويعنكلضرب،ماتسنة
سبعومائتني،وعاشمثانيةوسبعنيسنةرمحهاهللوساحمه.تذكرةاحلفاظ،الذهيب،الطبعةاألوىل 
دارالكتبالعلمية.)413/6،
()4ابنسعد،الطبقاتالكربى،الطبعةاألوىل،دارالكتبالعلمية.)611/6(،
( )3هو :اإلمام احلافظ أبو القاسم عبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم ،املقدسي مث الدمشقي ،املقرئ :ويل مشيخة
احلديثبالداراألشرفية،وكانمعبراعتهيفالعلوممتواضعاتاركاللتكلفثقةيفالنقل،كانفوقحاجبهاأليسرشامة
كبرية،تويفسنةمخسوستنيوستمائة(.تذكرةاحلفاظ.)613/3
()1أبوشامة،شرحاحلديثاملقتفييفمبعثاملصطفى،الطبعةاألوىل(ص،)671:مكتبةالعمرينالعلمية.
()1هو:حممدبنأمحدبنمصطفىبنأمحد،املعروفبأيبزهرة،املتوىفسنةأربعوتسعنيوثالثمائةوألف .
(زهرةالتفاسريله،دارالفكرالعريب.)،
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ثانيا:أنالشعيبتابعيومليذكرمنالذينقللههذامنالصحابة،وقدأنكرهكثريمنالرواة
 )6(.

الشبهة السابعة عشر :
زعماملستشرقونأنالنيبمليكسرصنمايفاملرحلةاملكية .
مازالاملستشرقون،واليزالونيوردونعليناالشبه والتشكيك ظاننيأهنمبأفعاهلموإيراداهتم
الباطلة،سينالونمنجنابنبينا،ولكننقولهلم:إناهللرفعهورفعذكره،وكرمهوأعلى
شأنهوقدره،فهلأنتمخافضونملارفعهاهلل،أمأنتمالواضعونملاأعالهاهلل! 
هاأنتماآلنتزعمونأنهمليكسرصنمايفمكة،يفعهدهاألول،فماتريدونأنتقولوا؟
أتريدونالتحقيقلقولكمإنهكانمداهناألهلمكة؟أمتبالغونيفاالحتجاجلرأيكمالذي
يزعمأنهتنازلعنمبادئه،بلعنمبدئهاألصيلوهوالدعوةإىلتوحيداهلل؟ولكن ...
هلرأيتمنبيناأثىنيوماعلىالكفاروأدياهنم؟ 
أم هل شاهدمتوه تقبل ولو واحدا من تلك العروض اليت عملها املشركون للرتويج لدينهم ؟
ِّ
أنتمتعلمونأنهعذب،وهجر،واضطهد،وقوطعيفالشعب،ولكنهمليزددبذلكإالثباتا
و
؟!


()6خامتالنبيني،أبوزهرة،دارالفكرالعريب .)177/6(،
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الشبهة الثامنة عشر :
قالاملستشرقونتقولون:إننبيكمكانمتواضعاوأنهكانيعطفعلىالفقراءواملساكني،مث
ينفيالقرآنصفةالتواضععنه؛فيقول :وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ

مِنَ الظَّالِمِنيَ ﴿  )6(﴾14
وهاهويطردهميريدزينةاحلياةالدنيا.
إن ما جناهااملستشرقونعلىنبينا نفيهمصفةالتواضععنهوالتشكيكيفعطفهعلى
الفقراءواملساكنيمنطوقا،ملبسنيلهصفةالتكربمفهوما،راغبنيبذلكاالنتقاصمنشخصه
الكرمي  ،بل ويستدلون على افرتائهم مبا أنزل إليه ،يريدون أن تقوى حجتهم ،ويرتفع
باطلهم،ولدحضباطلهم،واإلجابةعلىفريتهميقالهلم :
وماحدثهوأنبعضالسادةمناملشركنيطلبوامنالرسولأنجيعلهلميوما
يستمعونفيهإىلحديثه،وجيعلللفقراءوالعبيديوما،فلقدكانهناكتفاوتطبقيرهيب
بنيالسادةوالعبيد،فلمارأىالسادةمناملشركنيأنبعضالفقراءالضعفاءمنالعبيدجيلسون
جبوارالوجهاءمناملسلمنيمليعجبهمهذااألمر،وقالواله:أجتلسناجبوارهؤالءالعبيد؟
إنرائحتهمتؤذينا،فإنأردتأننسمعمنك؛فاجعللنايوما،وهلميوما(،)1قالواذلك
مبنطقاملتكربين،وهذابنظرةالكفرةإىلالصحابة،-والرسولكانحريصاكلاحلرص
علىهدايةالناسأمجعني،فهوالذيرأىالناروأهلهابعينيهليلةاملعراج،وهوالذيقال":لَْو
()6سورةاألنعام،اآلية.11:
()1ابنكثري،تفسريالقرآنالعظيم،الطبعةالثانية،دارطيبة-)611/1(،بتصرف.-

73

تَـعلَمو َنماأَعلَ م؛لَض ِحكْتمقَلِيالولَب َكيتم َكثِريا،وماتَـلَذ ْذ ُمتبِالن ِ
ىل
شَ ،و َخلََر ْجتُ ْمإِ َ
علَىالْ ُف ُر ِ
ِّساء َ
ََ
َ َ ُْ ْ
ْ ُ َ ْ ُ َ ُْ
ْ َ
الصع َد ِ
جتأ َُرو َنإِ َىلالل ِه")6(.فالرسولملجيبهمإىلطلبهم،ولكنهكانجمردتفكريمنه
ات َْ
ُّ ُ
فحسب،ومليكنذلكملصلحتهالشخصية،ولكنحرصاعلىأنيهتدوا،فقدكانحزينا
عليهمأشداحلزن،حىتإنهلكاديهلكبذلك،وآياتالقرآنشاهدةبذلك،إالأنجمردهذه
اخلاطرةملترضالرب؛فأنزلعليههذهاآلياتلئالجييبهمإىلماطلبوا،فإنامليزانعند
ِ
ع َملُهُ َملْيُ ْس ِر ْعبِِهنَ َسبُهُ")1(.فنبيناسيد
اهللالتقوى،الاحلسبوالنسبَ "،وَم ْنبَطأَبِه َ
املتواضعني،وإمامالزاهدين،وهوالذيكانيقول":آ ُكل َكمايأْ ُكلالْعب ُد،وأ ِ
س َك َما
ُ َ َ ُ َْ َ ْ
َجل ُ
ِ
سالْ َعْب ُد" )4(.
َْجيل ُ
أماقوله:تُرِيدُ زِينَةَ الْ َيَاةِ الدُّنْيَا ۖ﴿)3(﴾4٤فهوللفتنظرهأنهذافعلمنيريدونزينة
احلياةالدنيا،لئاليكونمثلهم،كماأنأيتوجيهللرسولهوتوجيهألمتهمنبابأوىل .
ُّ
مليثبتعنهقط أنهطردأحدامناملنافقنياملرتبصني،فكيفبذلكمع
إنالرسول 
املسلمني! 

()6احلديثأخرجهالرتمذي،كتابالزهدعنالرسول،يفبابفيقولالنيب:لوتعلمونماأعلملضحكتم
قليال()1461/111/3عنأيبذر،وقال:حديثحسنغريب.
()1أخرجهمسلم،يفبابفضلاالجتماععلىتالوةالقرآنوعلىالذكر،رقماحلديث(.)7113
()4أخرجهالبغوي"يفشرحالسنة"،الطبعةاألوىل،مكتبةاملعارف،رقماحلديث( )1341
وصححهاأللباين"يفسلسلةاألحاديثالصحيحةوشيءمنفقهها،،،رقماحلديث( .)133
()3سورةالكهف،اآلية.13:
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مثأينهذامماجاءيفكتاهبماملقدسمنوصفآهلتهمللمرأةاليتاستنجدتبالكالب،هذا
أة
الوصفالذييقول:مثخرجيسوعمنهناكوانصرفإىلنواحيصوروصيدا،وإذاامر 
كنعانيةخارجةمنتلكالتخوم(، )6صرختإليهقائلة:ارمحينياسيد،ياابنداود،ابنيت
جمنونةجدا،فلمجيبهابكلمة،فتقدمتالميذهوطلبواإليهقائلني:اصرفهاألهناتصيحوراءنا؛
ِ
فأجابوقال:ملأرسلإالإىلخرافبيتإسرائيلالضالة؟فأتتوسجدتقائلة:ياسيد
أعين ؛ فأجاب وقال :ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنني ويطرح للكالب؛ فقالت :نعم يا
سيدي،والكالبأيضاتأكلمنالفتاتالذييسقطمنمائدةأرباهبا،حينئذ أجابيسوع
أةعظيمإميانك،ليكنكماتريدين؛فشفيتابنتهامنتلكالساعة )1(.
وقالهلا:ياامر
ُ
وقدوردعنهأيضاأمرهلتالميذهأاليسلمواعلىأحديفالطريق،فقال:والتسلمواعلىأحد
يفالطريق )4(.
أين هذا من قول رسولنا  حني سأله رجل :أي اإلسالم خري؟  ":تُطْعِ ُم الط َع َامَ ،وتَـ ْقَرأُ

ف".
ت َوَم ْن َملْتَـ ْع ِر ْ
ىم ْن َ
السالَ َم َ
عَرفْ َ
علَ َ

( )3



وم-بالض م:-الفصلبنياألَر ِضنيمنامل ِ
ود(.تاجالعروس.)414/46
عاملواحلُ ُد ِ
ُّخ ُ
َ َْ
()6الت ُ
ّ
َ ُْ
َ
()1مىت،13-16:61نقالعنردودعلماءاملسلمني(ص.)111-116:
()4لوقا،3:61نقالعناملصدرالسابق.
()3أخرجهالبخاري،يفبابمناإلميانأنحيبألخيهماحيبلنفسه،رقماحلديث(،)61/64/6ومسلم،يفباب
بيانتفاضلاإلسالموأيامورهأفضل،رقماحلديث(.)611متفقعليه.
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الشبهة التاسعة عشر :
زعماملستشرقونأنحممدامينعسكانأهلمكةاألصلينيمناحلج،حبجةأن
املشركنيجنس .
إنسيدناحممداملمينعأهلمكةمناحلجإالاملشركنيمنهم،وذلكلعدةاعتبارات
إميانية،وأخالقية،فأمااإلميانية،فألهنمعبادأصنام،يشركونباهللماملينزلبهسلطانا،وهذا
البيتبيتاهللاحلرام،وقدأمراهللنبيهمباأمرإبراهيم-عليهماالصالةوالسالم-أنيطهر
بيتهمنهذهاألوثان،فالمكانإذاللمشركنيفيه .
أماالناحيةاألخالقية،فهيأهنمكانوايطوفونبالبيتعراة،رجاالونساء!( )6
أماقولاهللتعاىل:إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴿ ،)1(﴾4٤فهيجناسةمعنويةمتعلقة 
بقلوهبمالبأبداهنم؛ألهنمعبدوامعاهللآهلةأخرى،وليستجناسةحسية )4(.
يف
إن الذين يتهمون نبينا  بالدكتاتورية يف طرده للمشركني من اجلزيرة العربية جاء 
كتاهبماملقدسإبادةالشعوباملشركةبكاملها،مبافيهاهبائمهااليتالذنبهلا،بل 

()6سريةابنكثري( .)133/6
()1سورةالتوبة،اآلية.13:
كاينّ،فتحالقديراجلامعبنيفينالروايةوالدرايةمنعلمالتفسري،الطبعةاألوىل)413/1(،دارابنكثري-دار
()4الشو 
الكلمالطيب،،عبدالرمحن السعدي،تيسريالكرمياملنانيفتفسريكالماملنان،الطبعةاألوىل،مؤسسةالرسالة( ،ص:

.)444
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وحرقكل أمتعتها ،فيقول  :إنمسعت عن إحدى مدنك اليت يعطيك الرب إهلك لتسكن
فيها،قوالقدخرجأناسبنولئيممنوسطكوطوحواسكانمدينتهمقائلني:نذهب 
ونعبدآهلةأخرىملتعرفوها،وفحصتوفتشتوسألتجيِّداوإذااألمرصحيح،وأكيد 
قدعملذلكالرجسيفوسطك؛فضرباتضربسكانتلكاملدينةحبدالسيف ،
وحترقهابكلمافيهامعهبائمها،جتمعكلأمتعتهاإىلوسطساحتها،وحترقبالناراملدينة،
وكلأمتعتهاكاملةللربإهلك؛فتكونتالإىلاألبد )6(.

الشبهة العشرون :
زعمواأنخلوةالنيبوتعبدهيفحراء،وتأملهيفالكونعلويهوسفليه،وأنهبتعبده
وتفكرهخيِّلإليهأنهالنيباملنتظر،وأنهقدمتكنمنههذاالتخيلحىتتراءىلهأنه
ُ

يوحىإليهوأنامللَكيلقنه .

وم ْن على
لقد حاول  ِّ
املاديون الذين ال يؤمنون بوجود قوى روحية غيبية وراء املادةَ  ،

شاكلتهم ممن حيملون احلقد والضغن لإلسالم ونبيه  ،حاول هؤالء مجيعا التشكيك يف

الوحياحملمدي؛فنفواأنيكونوحيامنخارجنفسالنيب،وقالوا:إنهوحيمنداخل
نفسه ،فليس هنا كملك تلقى عن اهلل ،مث ألقى مبا جاء على النيب وال غري ذلك من أن
واع الوحي )1(،والخيفىأنالنتيجةاملقصودة منهذهاملقدمة،هياالدعاءأننبوته

()6ردودعلماءاملسلمني(ص.)444-441:
()1حممدأبوشهبة،املدخللدراسةالقرآنالكرمي،الطبعةالثانية،مكتبةالسنة(،ص.)16:
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كانتادعاءمنتلقاءنفسه،وليستهيوحيمنعنداهلل ﴿.كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
َ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿.)6(﴾1
إن ما زعمه املستشرقون من أن خلوة النيب وتعبده يف حراء ،وتأمله يف الكون العلوي
والسفلي،وأنهبتعبدهوتفكرهخيلإليهأنهالنيباملنتظر،وأنهقدمتكنمنههذاالتخيلحىت
تراءىلهأنهيوحىإليه،وأنامللكيلقنه،كلذلكدعاوىباطلة،ومقدمةالتؤديإىلما
يريدونمننتيجة،ودونكبيانبطالهنايفالنقاطالتالية :
.6

النيبوهويتعبدماكانيدورخبلدهأنهنيبهذهاألمةاملبعوثيفآخر

الزمان،وليسأدل علىهذامنقولاحلقتباركوتعاىل:وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىَٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ
إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِريًا لِلْكَافِرِينَ ﴿ ﴾٤1

()1

ماكانيؤملذلك،ولكنألقىاهللإليهبالكتابرمحةمناهلل
فهيصرحيةيفأنالنيب 
ّ

بالنيب،وبالناسكلهم،الكسبلهفيهبعلم،والعملوالرجاءوالأمل )4(.
.1

غايةالتعبدوالتفكريفالكونأنيصالبصاحبهماإىلاإلميانبوجودإلهخالق

()6سورةالكهف،اآلية .1:
()1سورةالقصص،اآلية.31:
()4حممدأبوشهبه،املدخللدراسةالقرآن،الطبعةالثانية،مكتبةالسنةالقاهرة(،ص.)11:
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مدبر قيوم عامل قادر ،أما أهنما يؤديان إىل كل هذه العقائد والتشريعات املتنوعة ،واآلداب
والتوجيهاتاليتملتكنختطرعلىبالإنسان،فهذاأمرغريمعهوديفسنةالكونوجمرى
()6

العادة.
.4

نقولللمستشرقني:لقدأنكرمتعلىنبينارؤيةاملالك،يفحنيأنكتابكم

اءىمالكالربللمرأة)1(.أمامرمي-عليهاالسالم-فكانت
املقدسأثبتهحىتلنسائكم:فرت
ِّ
واقفةعندالقربخارجاتبكي،وفيماهيتبكي احننتإىلالقربفنظرت مالكني بثياببيض
()4

جالسني،واحداعندالرأس،واآلخرعندالرجلنيحيثكانجسديسوعموضوعا.
.3

إناملصابحبالةنفسيةتكونلهأحوالغريطبيعية،يعرفهااملقربونمنه

يبة،بل

لون(يهلوس)،أوتعرتيهأيحالةنفسيةغر
طأنهكمايقو
والرسولمليعرفعنهق ّ
ّ

كان معروفا باحلكمة والصدق واألمانة ،وغري ذلك من الصفات احلميدة اليت ال ميكن أن
()3

غريسوي.
ّ
تكونيفرجل
.1

علىافرتاضأنهكانيتخيل..فهلاخلياليأيتخبري؟هلوجدناإنساناختيل

شيءالوجودله،مثبعدذلكأخربناأنالذيرآهأمرهخبريأوهناهعنشر،أووضع
رؤية
ّ

لهمنهجا؟!( )1

()6املصدرالسابق.
()1قضاة،64:4نقالعنردودعلماءاملسلمني(ص.)141:
()4يوحنا،61-66:11نقالعناملصدرالسابق .
()3ردودعلماءاملسلمني(ص.)141:
()1املصدرالسابق.
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كمثَلرجلأرادأنيبينبيتامنخيوطالعنكبوت،فهلتراهيستندعلى
لاملستشرقنيَ ،

إمنامثَ
َ
ذلكمنشيء؟! 

الشبهة الحادية والعشرون :
يزعماملستشرقونأنالرسولكانيتمتعمبايسميهاخليالاملبدع،وهويفهذه
اخلاصيةيشاركغريهمنالفناننيوالشعراءوالكتاب،ذوياخليالاملبدع .
يقول املستشرق اإلجنليزي مونت غمري( :)6إن حممدا كان شديد اإلخالص لدعوته ،شديد
الثقةيفنفسه،فكانإذاحدثتحادثةيفحياته،أواعتقدأنشيئاماصاحل،انفعلتنفسه
مباحدثأواعتقد،فيصوغهيفكالمقرآين،مثيعتقدهونفسهأنهذاكالماهللأوحيإليه،
فيقدمهللناسعلىأنهكالماهلل )1(.
إناهلدفمنإيرادهذهالشبهةمناجلالءأنيصفوانبيناالصادقباإلبداعيفاخليال
ليكونمنتهىأمرهكالشعراءالذينيتخيلون!واخليالاملبدعينشأنتيجةتفاعلمكوناتمعرفية
.معارف ،ذكاء ،أسلوب معريف ،ومكونات هلا عالقة باجملهول وهي (خصائص شخصية
ودوافع ) وهلا مكونات تعود لسياق احلالة واحمليط.وهذا من اكرب االفرتاءات على احلبيب
 )4(.
وســتكونردودنــاعلــىهــذهالشــبهة-وهــيخامتــةالــردوديفهــذهالدراســة-بآيــاتربنــا،الــيت
أنزهلاحجةعلىالعاملني،وهدىورمحةلقوميوقنون :
()6تقدمتترمجتهص.14
()1د.حممدهباءالدين،املصادراخلاليةيفدراساتاملستشرقنيللقرآنالكرمي(ص .)611-631:
()4الباحث.
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قالتعاىليفإثباتأننزولالقرآنمنعنده:وَإِنَّهُ لَتَناِيلُ رَبِّ الْعَالَمِنيَ
﴿ ﴾094نَاَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِنيُ﴿ ﴾094عَلَىَٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
﴿ ﴾092بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِنيٍ﴿ ﴾091وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِنيَ﴿ ﴾091

()6

وقالينفيالشاعريةوغريهاعننبيه:وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۖ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ
﴿﴾ 20وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۖ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴿ ﴾24تَناِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِنيَ
﴿ ﴾24

()1

وقالينفيتأثرهبأحدممنسبقه:وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا
لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴿  ﴾2٤بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۖ وَمَا يَجْ َدُ بِآيَاتِنَا
إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿ ﴾29

()4

يف خالف بني أهل العلم بان الرسوليكتب .قال ملتقى أهل احلديث انه كان يكتب
74لسانانقلاألمام النوويعنالقاضيعياضخالفيفذلك.وعزىذلكإىل أنالباجي
ملميتحىتكتبكمايفصلحاحلديبية()3

وغريهذهبواإىلأنالرسول

()6سورةالشعراء،اآليات.611-611:
()1سورةاحلاقة،اآليات.34-36:
()4سورةالعنكبوت،اآليتان.31-33:
()3صحيحالبخاريبابصلحاحلديبية.
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وقالينفيأنيكونالقرآنقصصااكتتبهـاالنـيبفكتبـتلـه﴿وَقَنالُوا أَسَنانِريُ الْنأَوَّلِنيَ اكْتَتَبَهَنا
فَهِيَ تُمْلَىَٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴿﴾1قُلْ أَنالَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّنرَّ فِني السَّنمَاوَاتِ وَالْنأَرْضِ ۖ إِنَّنهُ كَنانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا﴿ ﴾1

.6

()6

افهذهآيتانتبنيلكلذيلبأراداحلق،أنالقرآنكلهمنعنداهلل،
وأخري
ٍّ

وأنالنيبمليكنلهسوىالبالغ،فيقولتعاىل﴿:وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ
لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا
مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿﴾ 01

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
﴿ .)1(﴾01



()6سورةالفرقان،اآليتان .1-1:
()1سورةيونس،اآليتان.61-61:
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النتائجوالتوصيات
النتائج:
6ـبطالنمجيعالشبهاتالواردذكرهايفهذهالدراسةمنخاللاألدلةوالرباهنياليتأوردها
الباحثيفالفصلالثاين .
1ـأناملستشرقنيليسواعلىدرجةواحدةيفعدائهملإلسالم،بلمنهماملنصفواملقسط.وقد
ذكرناأهلاإلنصافمنهم ،وذلكمارباناعليهدينناالسمحاحلنيف .
4ـيعتمداملستشرقونعلىالضعيفوالشاذمنالرواياتالنذلكيصبيفمصلحتهم،وهذا
واضحيفالشبهتنيالرابعةوالسادسةعشر .
3ـإثارهتمالشكوكحولمعطياتالتاريخ،حيثأنكربعضهم ــكمايفالشبهةالرابعةـ ــ
الرسائلاليتكانيرسلهاالنيبملعاصريهمنامللوك،معأناملؤرخنيجممعنيعلىذلك.ومثل
ذلكحتريفالنصالوارديفالشبهةالسادسةعشر .
ِّينبِالر ُج ِل
1ـصدقرسولاهللحيثيقول":إِناللهَلَيُـ َؤيِّ ُد َ
ه َذاالد َ
الْ َف ِ
اج ِر"(،)6فقدرأيناذلكواضحايفانتصاراملستشرقنيتوماسوويلزللنيب،ونفيهما
الكذبعنه(،)1معأنهأثرعناألولاستهزاءهبالقرآن! 

1ـإناهلليقيضيفكلعصرعلماءيدافعونعندينهمونبيهم .
الدينبالرجلالفاجر،رقماحلديث(،)1317ومسلم،يفالصحيح
()6أخرجهالبخاري،يفالصحيحباب:إناهلليؤيد ِّ
باب:غلظحترميقتلاإلنساننفسه،رقماحلديث((.)461متفقعليه)
()1كماتقدميفالشبهةالثالثةعشر.
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7ـإنالكيدلإلسالموأهلهليسهووليداليوم،بلهونتاجومثرةجهوداستمرتقرونا .
3ـإناإلسالمقائمبذاته،البأهله،ففيحنينرىختطيطاملستشرقنيوتنظيمهمواستمرارهم
حنوحتقيقأهدافهم،نرىحالاملسلمنيعلىالعكسمنذلكمتاما .
1ـعلىالرغممنكثرةانتقاداتأعداءاإلسالمللنيب إالأنذلكجعلالكثرييبحثو
يتعرفعلىهذاالدينوعلىالنيبالكرمي .
التوصيات  :
6ـإجراءدراساتمماثلةعلىمرالعصوراإلسالمية .
1ـالبدمنأنحتبرسولاهللومنالثابتأناحلبليسعمالإراديا،ماذانفعل؟قال
بعضالعلماء:أنتحينماتقرأسريةالنيبترىتواضعهفتحبه .
ص ُّفوا
4ـينبغيعلىطالبالعلمحرصهعلىاالهتمامبعلماملصطلحواجلرحوالتعديل؛ حىتيُ َ
السنةممادخلفيهاعلىمرالعصوروالدهورمناألحاديثالضعيفةواملوضوعة 

اليتدخلتيفبطونكثريمنكتبالتفسريواحلديثوالفقهفضال عنكتب املواعظوالرقائق
والقصص .
3ـتأسيسبنكالكرتوينجلمعالشبهاتاليتتدورحولالدعوةاإلسالمية.حىتيسهل 
علىالباحثالوصولأليها .
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الفهارس العلمية المتنوعة

11

فهرس اآليات القرآنية
التسلسل

رقم اآلية

اسم السورة

رقم الصفحة

 6

الشعـ ـ ـراء 

 4

 46

 1

فاط ـ ـ ــر 

 3

 46

 4

الش ـ ـ ــورى 

 7

 41

 3

سبـ ـ ــأ 

 13

 41

 1

األنبيـ ـ ـ ــاء 

 617

 41

 1

العمـ ـ ـران 

 36

 47

 7

ق 

 47

 43

 3

املـ ــزمل 

 61

 31

 1

األحـ ـ ـزاب 

 33

 36

 66

اإلسـ ـ ـ ـراء 

73ـ 73

 36

 61

القل ـ ـ ـ ــم 

 1

 36

 64

احلج 

 31

 31

16

 63

اإلنسان 

 1

 33

 61

هود 

 11

 33

 61

الشورى 

 14

 31

 67

النور 

 61

 37

 63

البقرة 

 171

 14

 61

فصلت 

 34

 14

 11

الكهف 

 1

 13

 16

األنعام 

 616

 17

 11

آلعمران 

 11

 13

\ 14

آلعمران 

 14

 13

 13

التوية 

 41

 11

 11

النصر 

 6

 11

 11

املؤمنون 

 16

 11

 17

األنبياء 

11ــ 13

 14

11

 13

العنكبوت 

33ــ 16

 14

 11

ق 

1ــ 66

 14

 41

املؤمنون 

 61

 14

 46

السجدة 

63ــ 61

 14

 41

األنعام 

 41

 14

 44

األنعام 

 611

 14

 43

الذاريات 

11ــ 14

 71

 41

البقرة 

 631

 76

 41

اإلنعام 

 44

 71

 47

الشعراء 

 163

 71

 43

التوبة 

 661

 73

 41

يونس 

 41

 71

 31

الضحى 

 4

 71

 36

الكهف 

 1

 71

14

 31

الضحى 

 6ـ 4

 71

 34

النساء 

 613

 34

 33

املؤمنون 

44ــ 43

 33

 31

القمر 

13ــ 11

 33

 31

التوبة 

 36

 31

 37

األنعام 

 11

 11

 33

الكهف 

 13

 14

 31

التوبة 

 13

 11

 11

الكهف 

 1

 17

 16

القصص 

 31

 13

 11

الشعراء 

611ــ 611

 616

 14

احلاقة 

36ــ 34

 616

 13

العنكبوت 

33ــ 31

 616

 11

الفرقان 

1ـ 1

 611

13

 11

 11

األنعام 

 611

فهرس األحاديث النبوية
التسلسل

الراوي

الحديث

الصفحة

 6

اناحلاللبنيواحلرامبني 

النعمانبنبشري 

 41

 6

هلأتىعليكيوماشدمنيومأحد 

عائشةبنتأيببكر 

 41

 4

التغتموالهتلكنفسك 

ابنعباس 

 41

 3

إذاقالأحدكمآمني 

عائشةبنتأيببكر 

 44

 1

ملأبعثلعانا 

أبوهريرة 

 44

 1

صرباآلياسرفانموعدكماجلنة 

أبوهريرة 

 41

 7

لقداخفتاهلل 

باللبنرباح 

 31

 3

كانيصوممنالشهر 

انسبنمالك 

 17

 1

أفالأكونعبداشكورا 

عائشةبنتأيببكر 

 13

 61

خرجنامعرسولاهلل 

الدرداء 
أيب 

 13

 66

كيفكانعملالنيب 

علقمة 

 11

11

 61

واهللإينألستغفراهللوأتوبإليهيفاليومأكثرمنسبعنيمرة 

أبوهريرة 

 71

 64

يابينفهر،يابينعدي 

ابنعباس 

 11

 61

كيفبدءالوحي 

عائشةبنتأيببكر 

 77

 61

اشتكىرسولاهلل 

جندببنجنادة 

 36

 63

لوتعلمونمااعلم 

عائشةبنتأيببكر 

 14

 61

تطعمالطعام 

أبوهريرة 

 11



11

فهرس األعالم المترجم لهم
الصفحة

االسم
األبنوسي 



 31

امحدبنحنبل 



 73

ابنإسحاق 



 31

أنسبنمالك 



 17

البخاري 



 77

أبوبكرالصديق 



 37

باللبنرباح 



 31

البيهقي 



 73

جندببنجنادة 



 36

ابنحجر 



 71

خدجيةبنتخويلد 



 37

داودبنايبهند 



 37

أبوالدرداء 



 13

الربيعبنحبيب 



 33

17

أبوهريرة 



 44

الزهري 



 77

ابنسعد 



 31

أبوسفيان 



 33

أبوشامة 



 11

الشعيب 



 37

عائشةبنتايببكر 



 41

عامربنفهرية 



 37

ابنعباس 



 41

عبدالرزاقبنمهام 



 73

عبداهللبنرواحة 



 13

املقدسي 



 11

عروةبنالزبري 



 77

ابنعساكر 



 31

عقيلبنخالد 



 71

علقمةبنقيس 



 71

أبوعيسىالرتمذي 



 34

13

املباركفوري 



 31

مسلم 



 73

معمربنراشد 



 77

النجاشي 



 17

أبونعيماألصفهاين 



 73

أبوهريرة 



 44

الواقدي 



 11

يونسبنيزيد 



 73







أعالم المستشرقين
أ.ج.فينسينك

40

بارونكاراديفو

40

بطرساحملرتم

03

بالشري

2٤

تريتون

49

توماسأرنولد

44

11

جريرديأولياك

01

قسطنطنياإلفريقي

03

جولدزيهر

40

د.ب.ماكدونالد

40

س َرتديساسي
ِسْل ِف ْ

44

غ.فونجرونيباوم

40

غوستافلوبون

44

فارغل رييل(ايطالية)

4٤

فيليبحىت (لبناني)

29

كارليل

32

هـ.ج.ويلز

31

هادريانريالند

44

واتمونتمجري

44

يوهانج.رايسكه

44
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فهرس المصادر والمراجع
.0

القرآن الكريم.

.1

االستشراق أهدافه ووسائله,حممدفتحاهللالزيادي.دارقتيبة .

.4

االستشراق في السيرة النبوية,عبداهللحممداألمنيالنعيمي.بدونناشر .

.3

االستشراق والتبشير.د.حممدالسيداجلليند.دارقباء .

.1

االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري,حممودمحديزقزوق.بدونناشر .

.1

االستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم ,مصطفىبنحسينالسباعي6433هـ
.دارالوراق-املكتباإلسالمي(.بدونتاريخ) .

.3

االستيعاب في معرفة األصحاب ,أبوعمربنعبدالرب314هـ.حتقيق:عليالبجاوي
.داراجليل،الطبعةاألوىل.

.3

اإلصابة في تمييز الصحابة ,احلافظابنحجر311هـ.حتقيق:عليحممد
البجاوي.داراجليل،الطبعةاألوىل .

.1

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ,حممداألمنياجلكينالشنقيطي6414هـ.
دارالفكر .

 .61األعالم ,خريالدينالزركلي6411هـ.دارالعلمللماليني،الطبعةاخلامسةعشر .
بيدياحلسيين6111هـ.حتقيق:
 .66تاج العروس من جواهر القاموس ,مرتضىالز ّ
جمموعةمناحملققني.داراهلداية .

 .61تاريخ بغداد ,اخلطيبالبغدادي314هـ.دارالكتبالعلمية ،
 .64تذكرة الحفاظ ,الذهيب737هـ.حتقيق:زكرياعمريات.دارالكتبالعلمية،الطبعة
األوىل .
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 .63تفسير البغوي  ,المسمى " معالم التنزيل " ,حمييالسنةالبغوي161هـ.حتقيق:
حممدالنمر،وآخران.دارطيبة،الطبعةالرابعة .
 .61تفسير القرآن العظيم,أبوالفداءابنكثري773هـ.حتقيق:ساميبنحممدسالمة.
دارطيبة،الطبعةالثانية.
 .01تقريب التهذيب ,ابنحجرالعسقالين.حتقيق:حممدعوامة.دارالرشيد.الطبعة
األوىل.
 .67تهذيب التهذيب ,احلافظابنحجر.دارالفكر،الطبعةاألوىل .
 .0٤التيسير بشرح الجامع الصغير,عبدالرؤوفاملناوي6146هـ.مكتبةاإلمامالشافعي
،الطبعةالثالثة.
 .61تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان,عبدالرمحنبنناصرالسعدي
6471هـ.حتقيق:عبدالرمحناللوحيق.مؤسسةالرسالة،الطبعةاألوىل .
 .11الجامع الصحيح " صحيح البخاري"  ,حممدبنإمساعيلالبخاري111هـ .حتقيق
:د.مصطفىديب.دارابنكثري،الطبعةالثالثة .
 .40الجامع الصحيح المسمى "صحيح مسلم" ,مسلمبناحلجاج116هـ.داراجليل
داراألفاقاجلديدة. .44الجرح والتعديل  ,ابن أيب حامت 417هـ .جملس دائرة املعارف العثمانية  ،الطبعة
األوىل.
 .44خاتم النبيين, حممدبنأمحداملعروفبأيبزهرة6413هـ.دارالفكرالعريب.
 .42دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ,حممدناصرالديناأللباين6311هـ.املكتبة
الشاملةبإشرافمكتبالدعوةبالروضة.
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 .11الرحيق المختوم,صفيالرمحناملباركفوري6317هـ-6.داراهلالل،الطبعة
األوىل .
دار العصماء  ،الطبعة األوىل ( مع بعض التعديالت والزيادات من د .عالء الدين
زعرتي،وغسانحممداحلمدي).
 .11ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين,حممدياسني.مكتبة
اجلامعةاألزهرية،الطبعةاألوىل .
 .43ردود على شبهات المستشرقين ,حيىيمراد.بدونناشر،وبدونطبعة.
 .4٤الرسولفي عيون غربية منصفة ,حسنيحسيين.دارالكتابالعريب،الطبعة
األوىل.
 .11زاد المسير في علم التفسير ,ابناجلوزي117هـ.املكتباإلسالمي،الطبعةالثالثة
.
 .41زهرة التفاسير ,أبوزهرة.دارالفكرالعريب.
 .40سلسلة األحاديث الصحيحة ,ناصرالديناأللباين6311هـ.مكتبة املعارف.الطبعة
األوىل.
 .44سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة ,األلباين.دار
املعارف.الطبعةاألوىل.
 .44سنن الترمذي  ,حممدبنعيسى 171هـ.حتقيق :أمحد حممد شاكر،وآخرون .دار
إحياءالرتاثالعريب(،بدونتاريخ)(.األحاديثمذيلةبأحكامالشيخاأللباين) 
 .43السيرة النبوية ,عبدامللكبنهشاماملعافري164هـ.حتقيق:طهعبدالرؤوف.دار
اجليل .
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 .41السيرة النبوية(منالبدايةوالنهاية)،ابنكثري.حتقيق:مصطفىعبدالواحد.دار
املعرفة .
 .41شرح ألفية السيوطي المسمى "إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم
األثر"  ,حممدبنعليآدم.مكتبةابنتيمية،الطبعةالرابعة.
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 .29المستشرقون والتنصير ,عليبنإبراهيماحلمدالنملة.
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