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 : النتائج والتوصيات

:  النتائج اهلل رسول صدق ، الشبهات مجيع النيببطالن وعلى الدين هذا على يتعرف و يبحث املستشرق ،
.الكرمي

على:  التوصيات يسهل اإلسالمية.حىت الدعوة حول تدور اليت الشبهات جلمع الكرتوين بنك تأسيس أمهها من
أليها.الوصولالباحث
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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: 

Includes three studies 

First study: emergence and objectives of orientalism 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ز

 

 شكر وعرفان 


ويفاخلتامأتوجهبالشكرواحلمدوالثناءهللعزوجلعلىماأسبغهعلىمننعمظاهرةوباطنهالأحصيهلاعدا،اليت

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

وأثينبالشكروالتقديرلوالديالكرمينياللذانكانهلماأبلغاألثريفتنشئيتوتوجيهيلطلبالعلمووقوفهمامعييفهذه
هماعينخرياجلزاء،وأسألهاهللأنيعينينالدراسةبكثرةدعواهتمايل،أسألاهللأنميديفعمرمهاعلىطاعتهوأنجيزي

علىبرمهاعلىالوجهالذييرضيه.
علىهذهالدراسةفوبعدذلكأرىلزاماعليأنأتقدمبوافرشكريوعظيمامتناينللمشر

عليقطستوىعلىسوقه،والذيمليبخلأ،الذيرعىهذاالبحثمنذكانبذرةحىتاإلسالمالدكتور/حممدرفيق
بتوجيهاتهالسديدة،وآرائهالقيمة،بلكانيرعىالبحثرعايةأبويةكرمية،وفتحلهقلبه،وأوالهالكثريمنوقتهالثمني

،وكانيلبعداهللنعمالعونطيلةإعدادهذاالبحث.
ليهلطلبةالعلممنرعايةواهتمام.كماأينأتقدمبالشكروجزيلالثناءالعاطرإىلجامعةاملدينةالعامليةعلىماأولتهوتو

،وجملسالكليةوكافةاألساتذةالفضالءعلىجهودهمالدعوةوأصولالدينوأعضاءجملسقسمالعلوماإلسالميةولكلية
الطيبة.

ءكمااشكركلمنأعانينعلىإمتامهذاالبحثأوأفادينمبعلومةأوتوجيهأوإرشادمناألساتذةالفضالء،أوالزمال
،وأسألاهللأنجيزلهلممجيعااألجرواملثوبةوأنيوفقنامجيعاواخصبالذكرأخيوزميليالدكتورحمسنالزهراينالكرام

ملاحيبهويرضى.
وختاما،فإنالبحثكغريهمناألعمالالبشريةيعرتيهالزللوالقصور،فالكمالهللوحدهدونسواه،فماكانفيهمنحق

عليه،وماكانفيهمنزللونقصانفمننفسيوالشيطانتوفيقاهللوحدهالشريكله،الأحصيثناء وصوابفمن
.واهللورسولهمنهبريئان،ونسألهجلوعالالعفووالغفران.

ونسألهسبحانهوتعاىلأنيصلحلنامجيعاالظاهروالباطنوأنيوفقناإلخالصالعمللهوحده،وأنيعاملنابعفوه
ورمحتهأنهويلذلكوالقادرعليه.وأصليوأسلمعلىخريالبشريةحممدبنعبداهللأزكىصالةوأمتسالموعلىآله

 وصحبهأمجعني.
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 التمهيد
 :دراسةمقدمة ال

الرسول منكثري واجه إىلاإلسالماخللقمنأولعداواتا فيهعالنية واليزال،يومدعا
بالتكذيب يواجه هذا سج حىتيومنا وقد االهتام، منموضعهذا الكرمييفأكثر القرآن ل

إذااطلعتعلىخارجأما،النصارىواليهودذااالهتامهوردد،قومهاملشركنيمنالذيرماهبه
حيثاهتموهبأنهاستوىل،عليهشديدالقسوةأنحكمالرومانكاناحمليطالعريب،فتجد

مصاببالصرع افتضحأنه وملا وماشيتها، خدجية أن،علىأموال هلا فزعم يواسيها أن أراد
ممكن ا،فاللطرفعنهتمةالصرعاغضاكانوإذا،ينزلعليهبالوحيمنالسماءجربيل

واالستشراقيشكلاجلذوراحلقيقيةللعيان.واضحةبدواليتتالكذبميكنغضهأمامهتمة
البالد الفكري الصراع عملية واالستعمار،وتغذي للتنصري املدد تقدم تزال وال كانت اليت
علىالشرقاإلسالمي االستعمارية ،وتشكلاملناخاملالئممنأجلفرضالسيطرة املستعمرة

لسيطرهتا، شعوبه املنصرينفاالستشراقوإخضاع ميد الذي الفكري واملصنع املنجم هو
لتحطيمعقيدته،وقدجاءهذاالغزوالثقايفمثرةاإلسالميواملستعمرينمبواديسوقوهنايفالعامل

دين-إناهلجومعلىديناهلل.االستعمارإلخفاقالغزوالعسكريوسقوطه،ولرتبيةجيلبعد
العهدأواجلديدةاملظهر.إهناظاهرةيالحظهاكلوحماربتهظاهرةليستباحلديثة-اإلسالم

مؤمنباهللمنخاللقراءةكتبالسري،والتاريخوماكانمنأعداءالديناإلسالمييفاملاضي
جيريمنأحداثيفالزمناحلاضر. رأيالعنيمما ميكنرؤيته يتخب طونيفواملستشرقونوما

الوحيمن َعَلْيِهىَصل -كانينتابالنيب«َصرْع »يرجعذلكإىلهممنتفسريمظاهر اهلُل
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اهلُلَعَلْيِهىَصل -حينا بعدحني،ومنهممنيرجعهإىلختيُّالتكانتمتألذهنالنيب-َوَسل َم
.،ومنهممنيـَُفسُِّرهامبرضنفسي-َوَسل َم

املستشرقونيفاو احلديثأثار ودعوتهوحولمنالشبهاتحولهاكثري لعصر يفسنعرض،
.يفالعهداملكياإلسالميةحولالدعوةاملستشرقنيأهمشبهالدراسةههذ

 :دراسةمشكلة ال

 التاسععشر املستشرقنييفالقرن أن شكفيه ال يفكثريمنامليالديمما أثروا قد
املفكرينواألدباءالذينتعلمواعلىأيديهمالعلوماإلسالميةوأخذوائكولأاملسلمنيوخاصة

اقدمْي يؤلفونالكتبلنشراألفكاروالشبهاتبنياملسلمني،وقدتعددتكتاباتاملستشرقني
اووصفه،كثرهااجلهلاملطبقحبقيقةالدعوةأ،واليتظهرمنخاللالدعوةاحولهذهوحديث 

الطعونوأتباعهاحيثكثرتسالممنخاللالطعنيفالدعوةاإليفوالطعن،خبالفالواقع
املباركة الدعوة هلذه والتهم ، الدعوة هذه حنرصعلىبيانصفاء مناإلوحننبدورنا سالمية

انحقائقالتاريخووقائعهالصادقةتثبتدائم ومناملتيقنأوالدفاععنها،شبهاتاملستشرقني
البحثإفأحببتيف؛عكساهتاماتاملستشرقني األذهانإىلبرازهذا وتنبيه احلقائق، هذه

وميكنصياغةمشكلةسالمية.يفالدفاععناإلسالموعنالدعوةاإللالستشهادهبا،مهيتهاأ
الدراسةيفالسؤالالتايل:

ماشبهاتاملستشرقنيحولالدعوةاإلسالميةيفالعهداملكي؟
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ويتفرعمنالسؤالالرئيسياألسئلةالتالية:

ستشراقوماهيأهدافه.ـمامفهوماال6

لشبهاتاليتأثارهااملستشرقنيحولالدعوةيفالعهداملكي.اـما1

حولالدعوةيفالعهداملكياملستشرقنيشبههماليتأثاروهالردوداليتردتعلىاـما4

 الدراسة:   أهمية 

نتناولقضيةالشبهاتاليتأثارهااملستشرقونحولمنأمهيةاملوضوع،إذإالدراسةيةتنبعأمه
من؛،منأوجبالواجباتاإلسالموالدعوةإىلاهللتعاىل الدينألهنا دفعاملطاعنعنهذا

ولكين جمموعة، الشبهات هذه حول كتبت رسالة أو كتاب على أقف مل أين إال احلنيف،
هناوهناك،ومنأهمتلكاملراجعاليتعنيتبذلك:وجدتكتاباتمتفرقة

 ياسني.كتابردودعلماءاملسلمني،علىشبهاتامللحدينواملستشرقني،حملمدـ6
 ،صاحبكتاب"مناهلالعرفان"فقد-رمحهاهلل-الزرقاينردودالشيخـ1

 ونحديثهعنهما.فصال للردعلىشبهاملستشرقنيحولاملكيواملدين،يفغضعقدفيه
وغريهامنالكتباليتاعتمدتعليهايفتكوينمادةهذاالبحث.

 : دراسةأهداف ال
:يليماهتدفهذهالدراسةإىل

ـتعريفاالستشراقواملستشرقني.6
ـبيانأهدافاالستشراقواملستشرقني.1
ـبيانشبهاتاملستشرقنيحولالدعوةاإلسالميةيفالعهداملكي.4
حولالدعوةيفالعهداملكي.همـالردوداليتردتعلىاملستشرقنيشبه3
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 مصطلحات الدراسة :
الشبهات:6 يفاحلديثاملّتفقعليه:إناحلاللبنّيوإناحلرامبنّي،وبينهماُمْشَتِبَهاتالـ

لدينهوعرضه،ومنوقعيف الشبهاتيعلمهنكثريمنالناس،فمناتقىالشبهاتاستربأ
(6)وقعيفاحلرام..احلديث.

ماالتبسفيهالباطلباحلق.بأهناويعرفالباحثالشبهة
،ويقصدذلكيبحثيفأمورالشرقينيوثقافتهموتارخيهمنكلميطلقعلىـاملستشرقني:1

التيارالفكريالذييتمثليفإجراءالدراساتاملختلفةعنالشرقاإلسالمي،واليتتشمل
التياريفصياغةالتصوراتالغربيةعن حضارتهوأديانهوآدابهولغاتهوثقافته،ولقدأسهمهذا
الشرقعامةوعنالعاملاإلسالميبصورةخاصة،معربا عناخللفيةالفكريةللصراعاحلضاري

بينهما.
اإلسالمية:4 الدعوة رسولاهللهيدعوةـ وطاعة اهللتباركوتعاىل، الناسالدخوليفطاعة

صلىاهللعليهوآلهوسلم،وااللتزامبشرائعهأيالتدينبالديناإلسالمياحلنيفالذياختاره
.اهللتباركوتعاىلخللقهوالعملبتعاليمه

ــــــــــــــــــــــــــ

بنبشريبنسعداألنصارياملدينولديفالسنةالثانيةمناهلجرة،قالالواقدي:كانالنعمانبنبشريهوالنعمانراوياحلديث (6)

أولمولوديفاإلسالممناألنصاربعداهلجرةبأربعةعشرشهرا ،وروىعنالنيبصلىاهللعليهوسلموعنعمروعائشة،وروى

لكسنةيفعهدمعاوية،مثويلمحصالبنالزبري،وهباقتلوذعنهابنهحممدوموالهحبيببنساملوالشعيبوآخرون،ويلالكوفة

 أربعوستنيأومخسوستني.
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العهداملكي:3 يبدأببعثةالنيبصلىاهللعليهوسلمعلىرأساألربعنيمنعمره،وينتهيـ
ينسبإىلأم و ، عاما عشر ثالثة مدته و املدينة إىل منمكة النبوية القرىمكةباهلجرة

املكرمة،والختفىمكانةهذهاملدينةالدينيةيفحياةاألمةاإلسالمية،ففيهابيتاهللاحلرام
.قبلةاملسلمنييفمشارقاألرضومغارهبا

 الدراسات السابقة.

دراساتتطرقتإىل:

التاريخ6 جمال يف مصري وأكادميي كاتب زنايت. حممود أنور للدكتور االستشراق: مفهوم ـ
.ويعمليفجامعةعنيمشس.)كتبعنصداماحلضاراتواالستشراقوافرتاءاتواحلضارة

الغربعلىاإلسالم(

ـالردعلىالشبهات:لشميمبنامحدبنعبداحلكيم.منهجالدعوةاإلسالميةيفالردعلى1
الشبهاتدراسةمنهجية.جامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالميةبالرياض.)رسالةدكتوراه(

اإلسالمياملصريراغب4 املكي.للداعية يفالعهد ــ النبوية يفظاللالسرية املكي: العهد ـ
ستاذمساعدجراحةاملسالكالبوليةبكليةالطبجامعةالقاهرة(.أ.)السرجاين

3(. عوض إبراهيم .للدكتور واملبشرين امللحدين شبهات : الشبهات كليةأـ يف النقد ستاذ
جامعةعنيمشسمبصر(.اآلدابيف

1 الفرقبنيدراسيتوالدراساتالسابقة حولالدعوةـ اليتدارة .إندراسيتهييفالشبه
بينماالدراساتالسابقةخليطبنياملرحلتنياملكيةواملدنيةاإلسالميةيفالعهداملكيفقط.
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كانتتفرضكسرطوقاملرحلةهذهـاجلديدإنلدراسيتارتباطوثيقجبوانبمرحليةالن1
تذليلالصعوباتاليتيفهلاتأثريفعالوهذهالدراسة.وتفنيدشبهاملستشرقنياجلاهليةأفكار

يواجهاالباحثيفمجعشبهاملستشرقنيحولالدعوةاإلسالميةيفالعهداملكيوتفنيدها.

 منهج الدراسة:

منهجيعلىالنحوالتايل:كان

بعضاملواقعيفالشبكةالعنكبوتية.ـاستفدتخاللالدراسةمن6

ـعندالردعلىالشبهةابدأبذكرها،مثاثينبالردعليهامباتيسرمننصوصالكتاب1
والسنة،وأقوالالعلماء،عاضداذلكباحلوادثوالوقائعالتارخيية،حسبمايقتضيهاملقام.

جتاهالدعوةاإلسالميةـركزتيفالبحثعلىإبرازاملواقفالسلبية،وطعوناملستشرقني4

ـعزوتاآلياتالقرآنيةإىلمواضعهامنالقرآنالكرمي،وخرجتاألحاديث،واجتهدت3
يفبياندرجتها،منحيثالقبولأوالرد.

ـترمجتاألعالميفهذهالدراسة،إضافةإىلأعالماملستشرقني.1

ـبينتمعاينالكلماتالغريبةاليتحتتاجإىلشرح.1
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 الفصل األول 
 ستشراق وأهدافه.االألول: نشأة االمبحث 

 المبحث الثاني: أهم كتب المستشرقين حول الدعوة في العهد المكي.

 المبحث الثالث:الشبهات التي أثارها المستشرقون حول الدعوة في العهد المكي.
 نشأةاالستشراقوأهدافه::ألولاالمبحث 

مفهومكلمةاالستشراقواملستشرقني،وماتدلعليه،يفاللغةواالصطالح.

أوال :املعىناللغوي:
ل،فهييفأصلهااستفعاغةعلىوزناعندالنظرإىللفظة"استشراق"جندأهنامص

الدالةعلىالطلب،فبذلكمشتقةمنكلمة"شرق"،مثأضيفإليهااأللفوالسنيوالتاء،
 يصبحمعناهاطلبالشرق.

الشرق ليس بالشرق املقصود أن على يدل آخر تعريف فثمة األوروبية اللغات يف أما
(6)هلداية.ااجلغرايف،وإمناالشرقاملقرتنمبعىنالشروقوالضياءوالنورو







                                                           

التعريفمنشبكةاأللوكة:(6)
http://www.alukah.net/culture/0/47002/ 
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ثاني ا:املفهوماالصطالحي:
 الشرقي، العامل علم أو الشرق، علم يعين االستشراق مفهوم البعض(6)إن وعرف

الشرق عن املختلفة الدراسات يف متثل الذي الفكري، التيار ذلك بأنه: أيض ا االستشراق
(1)اإلسالمي،واليتمشلتحضارتهوأديانهوآدابهولغاتهوثقافته.

بأن االستشراق تعريف ميكن عامة وجوديوبصفة متييز على قائم الفكر، من أسلوب ه:
 دراساتأكادميية، ويستخدم بنيالشرقوالغرب، عليهاومعريف، غربينيلإلسالمقام علماء

واملسلمنيمنشىتاجلوانب:عقيدةوشريعةوثقافةوحضارةوتاريخوثرواتوإمكانات،سواء
جلنويبمنه،وسواءأكانتلغةأكانتهذهالشعوبتقطنشرقالبحراألبيض،أماجلانبا

هذهالشعوبالعربيةأمغريالعربية،كالرتكيةوالفارسية،وغريهامناللغات؛ألهدافمتنوعة،
(4)فة.تلومقاصدخم

(3)أمااملستشرقفهو:عاملمتمكنمناملعارفاخلاصةبالشرقولغاتهوآدابه.
وبعدحديثناعنمعىناالستشراقيفاللغةواالصطالح،ننتقلللحديثحولنشأةهذا

االستشراق:

املسألةيكادونجيمعونعلىأنبدايةهذهاحلركةنشأتيفهنايةالقرن معظماحملققنيهلذه
امليالدي ب،العاشر عشر احلادي القرن )جريروأوائل الفرنسي الراهب وأن أوفرنسا، لياكدي

                                                           

 .63،)بدونناشر،وبدونطبعة(ص:حممودزقزوقد.،للصراعاحلضاريالفكرية(االستشراقواخللفية6)

يفامليسرةاملوسوعةو،61ص:اهللحممداألمنيالنعيمي.بدونناشر.االستشراقيفالسريةالنبوية،عبد(1)
ط.اجلهينمحاد.د:ومراجعةوختطيطإشراف. إلسالمياللشبابالعامليةلندوةا،املعاصرةواألحزابواملذاهبألديانا

 .(1/137)العامليةالندوةدار
منشبكةاأللوكة:(4)

http://www.alukah.net/culture/0/47002/
(.13:ص))بدونناشروبدونطبعة(علىشبهاتاملستشرقني،،(حيىيمرادردود3)
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حركة(6)م(143-6114 بداية بامسه وارتبطت الشرق، بعلوم املشتغلني أوائل من كان
،وغريهاوالطبوقفعلىعلومالعربيفالرياضياتاالستشراق،إذرحلفتعلماللغةالعربيةو

الدينية العلوم بعض قرأ قيل،كما العرب،:حىت بعلوم معرفة عصره علماء أوسع كان إنه
.وخاصةيفالرياضياتوالفلك

بعدذلكقدو العربيةوعلومها،مثأنشأ استطاعجريرديأنينشئمدرستنيلتدريساللغة
يفانتشاراألعدادالعربيةالفضلإىلهذاالراهبيرجع،ومدرسةثالثةتسمىمدرسة"شارتر"

ينقصهارقمالصفر،وملتكنتعرفهحىتنقلهإليها)جريرديأولياك(منيفأوربااليتكانت
.اللغةالعربيةإىلاللغةالالتينية

اإل )قسطنطني بعده جاء فريقمث (1)(م6137ي احملرتم و)بطرس (4)م(6111-6611،
حبيثمشلتمعظم،،مثتتابعروادهذهاحلركةوتكاثرتأعدادهمواختلفتجنسياهتموغريمها

.احلديثباوأمريكايفالعصرودولأور
م،حيث6461-6466مثأخذتبعدذلكحركةاالستشراقتنمويفاطرادمستمرحىت

فِ مؤمتر العِ(6)ان يَـعقد للغة كرسي إنشاء قراراته أهم من وكان يفمعظمي ربِْالكنسي، والعربية ة

                                                           

أولمناشتغلبعلومالشرقحبثاودراسةكانراهباوقسيسامثبابالرومافيمابعد.(6)

ترجمبعضاملؤلفاتالعربية،.طبيبمستعرب،ولدبقرطاجةأوالقريوان،كانمسلم ا،مثتنصروهربإىلإيطالية(1)
وزاد العباس، بن لعلي الصناعة، كامل منها: الالتينية، إىل الطبية، للرازي،وخاصة كتب ا وترجم اجلزار، البن املسافر،

عليبن،املستشرقونوالتنصريوإسحاقاإلسرائيلي.وكانتكتاباتهتستخدميفأوروباإىلالقرنالسابععشرميالدي.)
 موسوعةويكيبيدياااللكرتونية(.،و611:إبراهيمالنملة،)بدونتاريخ(ص

(4 فرنسي. والهويت راهب رئيس ا( واسع ا،أصبح إصالح ا وأصلحه حبزم. كلوين ومجاعة الدير بإدارة فقام كلوين لدير
وضمنلهولفروعهالعديدةيففرنساوإسبانياوغريهامواردماليةواسعةنتيجةاتصاالتهالسياسيةبأمراءفرنساوإسبانيا،

 (.661:،الطبعةالثالثةصدارالعلمللمالينيعبدالرمحنبدوي،م.)موسوعةاملستشرقني،6611تويفيف
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،ويفباريسعلى(1)فتأسسكرسياللغةالعربيةيفروماعلىنفقةالفاتيكان؛باوجامعاتأور
أكسفورد ويف فرنسا، ملك حلركة(4)نفقة املؤرخني من كثري ويرى إجنلرتا، ملك نفقة على

االستشراقأنهذااملؤمترهوالبدايةاملنظمةوشبهالرمسيةلالستشراق،وماكانقبلذلكإمنا
(3).اصمليالدهذهاحلركةكانمبثابةاإلره

مماسبقمنعرضنشأةاملستشرقني،اليتتتابععليهااملتأخرونبعداملتقدمون،فإنالعاقل
النتاجأهداف ا ،فهلياترىماهيمراده،وآماال مرامهاحلصيفجيزمويدركأنمنوراءهذا

الوصولإليها؟متاعبحملتتلكاألهدافاليتجعلوهانصبأعينهم؟..وروضواأنفسهمت
ْسَتْشرِِقنيَأهدافتنقسم

ُ
:أقسامثالثةىلااالستشراقيةالدراساتمنامُجلتهيفامل

 .مشبوه ِعْلِمي   هدف . أ
.النيبرسالةبصح ةالتشكيك–6
.اهللعندمندينا اإلسالميكونأنْإنكارهم–1
.النبوياحلديثِصح ةِيفالتشكيك–4

                                                                                                                                                                          

مسرحو،مدينةمشهورةمبعارضالفنونوالكنائسواملسارح،وهيعاصمةالنمسا،واملركزالثقايفالرائديفأوروبا(6) يُعدُّ
الكبرية.،بريج فيينا معامل العاملية)أحد العربية )بدون،املوسوعة عامل، ألف من أكثر شاركيفإجنازه عملموسوعي

 (.6:صمادة"فيينا"تاريخ(

وكثريا ،أصغردولةمستقلة،وهياملركزالروحيالذييقومبتوجيهالكنيسةالرومانيةالكاثوليكية(مدينةإيطالية،وهي1)
 (.6،4:صالفاتيكان"،،مادة"املوسوعةالعربية).لإلشارةإىلالباباأوحكومةالفاتيكان"الفاتيكان"ماتستخدم

املدينةمقرجامعةأكسفورداليتتعتربمنأقدمهذهكمحملي،تقعيفمقاطعةأكسفورديفإجنلرتا،ومدينةذاتح(4)
املوسوعة)كممشالغريبلندن.31وتقعمدينةأكسفوردعلىهنريشريويل،والتاميزعلىبُعد،املعاهدالثقافيةيفأوروبا

 (.6:ص"أُكسفورد،مادة"العربية

 .61-63:ص)بدونتاريخ(،دارقباءاالستشراقوالتبشري،اجلليندحممدالسيد(3)
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يِنيَّةِ  األهداف .ب  :يلي ما في وتتلخَّص, والسياسية الدِّ

.وفقههموشريعتهموقرآهنمبنبيِّهماملسلمنيتشكيك–6
.احلضاريتُراثهمبقيمةاملسلمنيتشكيك–1
وعقيدةِقيم منأيديهمبنيكلمايفالشكروحوبثبرتاثهم،املسلمنيثقةإضعاف–4

.ُعْلَياوُمُثل 

 :خالصة علميَّة أهداف ج.

،واإلسالميالعريبالرتاثودراسةوالتمحيص،البحثسوىمنهايقصدالاألهدافوهذه
(6).جدا عددهقليلالصنفوهذااخلافية،احلقائقبعضهلمجتلودراسة

وكانممااعتمدعليهاملستشرقونكوسائللتحقيقأهدافهم:
.وقرآنهورسولهواجتاهاتهاإلسالمعنخمتلفةموضوعاتيفالكتبتأليف-6
.الظاهريفنسانيةإأعماال لتزاولاإلسالميالعاملإىل(1)التبشريإرساليات-1
وعداء خطرا أشد ُهمأن املؤسفومنالعلمية،واجلمعياتاجلامعاتيفاحملاضراتإلقاء-4

ثُواواإلسالميةالعربيةاجلامعاتإىلستدعونيُكانوالإلسالم !اإلسالمعنليتَحد 
اكتسابالعضويةيفجمامعاللغةالعربية.–3
(4)"اإلسالميةاملعارفدائرة"املوسوعةإنشاء-1

                                                           

 .(1/116املوسوعةامليسرة)و،(41-11:ص)،االستشراقواملستشرقونماهلموماعليهم،السباعيمصطفى(6)
التدليسعلىالسامعوالقارئ،ولذلكفإناألوىلفيهاأنمعناهاالنصراين،وهيلفظةحمدثةالدعوةإىلالدين(هو1)

 (بتصرف.6/13،إبراهيممصطفىوآخرون،دارالدعوة،)بدونتاريخ(املعجمالوسيطيقال:"التنصري".)

أو(4) السياسية أو الثقافية أو الدينية الناحية من سواء اإلسالمية، باحلضارة يّتصل ما بكل تعىن أكادميية موسوعة
 اقيعلىرشتوتعدهذهاملوسوعةأهممؤلفاس،اجلغرافيةعلىامتدادالعصور،مبايفذلكالعصرالسابقلإلسالم
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(6).لغاتبعدةأصدروهاوقد

عرفنا مث إليها، الوصول يرمون اليت وأهدافهم املستشرقني، نشأة على عرجنا أن بعد
الوسائلاليتيسلكوهنالتحقيقأهدافهم،بقيأننعلمماهياملناهجاليتانتهجوهايفسبيل

الوصولإىلغايتهماملنشودة،واليتمازالوايَُدْنِدنُوَنحوهلا،ويلهثونوراءها:
الصعب كلمن ويف واألوقات، األزمان كل يف واحد، اجتاه يف املستشرقني مناهج جعل

من كبري عدد فيها يشرتك اليت املناهج هذه إمجال ميكن ولكن تناولوها، اليت املوضوعات
املستشرقنيقدمي اوحديث ايفتناولالعلوماإلسالميةعموم ا،يفالنقاطالتالية:

ديناإلسالميإىلأصوليهوديةونصرانية،وهذااألمريتمثلحماولةردِّبعضمعطياتال-6
يفكثريمنالكتاباتحولالوحي،وحولالقرآنالكرمي،وحولالسنةاملطهرة.

.التشكيكيفصحةاحلديثالنبويّ-1
البحثعنالضعيفوالشاذمنالرواياتواالعتمادعليه،ماداميفخدمةمصلحتهم.-4
والبعدعنالتجردالعلمي،واملنهجاالنتقائي،وإثارةالشكوكيفمعطياتاخلضوعللهوى،-3

السنةوالتاريخ.
(1)التحريفوالتزييفواالدعاءاملتعمد.-1

                                                           

 (.11:ص(،واالستشراقيفالسريةالنبوية)44:ص(االستشراقواملستشرقون)6)

(،وشبكةالردااللكرتونية667،611فتحاهللالزيادي،دارقتيبة)ص:حممداالستشراقأهدافهووسائله،(1)
vb.com/vb/forumdisplay.php?f=21-http://alradnetالعلمية

 

http://alradnet-vb.com/vb/forumdisplay.php?f=21
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اإلسالم على ا وحقد  عداء  أشد بأهنم ومسوا الذين املستشرقني رموز لبعض سرد يلي وفيما
.أضلهماهللعلىعلمو.هؤالءالذيناستحبواالعمىعلىاهلدى،واملسلمني

   : بارونكاراديفو.6

املعارفدائرة"حتريريفبارزبنصيبساهم،فرنسيمتعصِّبجدا ضداإلسالمواملسلمني
 ".اإلسالمية

 :جولدزيهر .6

عرفبعدائهلإلسالم كتاباتهعنه،جَمَرِيٌّ املعارفاإلسالمية"،وخبطورة دائرة " ،ومنحُمَرِّرِي
.كتبعنالقرآنواحلديث

 :غ.فونجرونيباوم .1
للتدريسجبامعاهتا،أملاينيهوديّ إىلأمريكا منأََلدِّ،مستورد شيكاغو، وكانأستاذا جبامعة

.يماإلسالميةواملسلمنيعلىالقِواعتداء ايفمجيعكتاباتهخَتَبُّط ،ترىأعداءاإلسالم
:فينسينكأ.ج. .4

لدودلإلس ،وهوناشراملعجمالمونبيِّه،كانعضوا باجملمعاللغوياملصريمثأخرجمنهَعُدوٌّ
املفهرسأللفاظاحلديثالنبوييفلغتهاألوىل.

 :د.ب.ماكدونالد .3

املعارف.مبشِّرأمريكيمنأشداملتعصبنيضداإلسالمواملسلمني، دائرة منكبارحُمَرِّرِي"
(6).اإلسالمية"

وبعدفإناملتبادرإىلذهنكلِّمنقرأماسبقمنالكالمعنتاريخهؤالءالقوم،ووقف
 أمساء عند نزل مث وأساليبهم، أهدافهم املكراملتعصبنيعلى يف سواء حدٍّ على أهنم منهم،

                                                           

 16 (.1/131/116)(،وموسوعةاألديانامليسرة41/31:صاملستشرقونماهلموماعليهم)(6)
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من لإلسالم،والكيدألهله،بلهواليتوقعممنهذهصفتهأنينصفاإلسالمولويفموقف 
اقفه،وحملوهذهالَعرْبة،وإزالةهذهاخلاطرة،نوردبعض اممنومسوابأهنمأنصفوالإلسالم:مو
:هادريانريالند-6

،هبولندا،لهكتابالديانةاحملمديةباللغةالالتينيةأوترشتأستاذاللغاتالشرقيةيفجامعة
!؟احملرمتداوهلايفأوروباوضعتكتابهيفقائمةالكتبالكنيسةإالأن 

:يوهانج.رايسكه-1
بالزندقة اهتم بالذكر، جدير أملاين مستشرق وهو يرجع؛ وإليه اإلسالم، من اإلجيايب ملوقفه

الفضليفإجيادمكانبارزللدراساتالعربيةبأملانيا.
:ديساسيرَتسْفِلْسِ-4

والنحو باألدب اهتم اإلسال، الدراسات يف اخلوض عن يفمبتعدا  الفضل يرجع وإليه مية،
.جعلباريسمركزا للدراساتالعربية

:توماسأرنولد-3
الذينقلإىلالرتكيةواألرديةوالعربية.،الدعوةإىلاإلسالم:إجنليزي،له

:غوستافلوبون-1
مستشرقوفيلسوفمادي،اليؤمنباألديانمطلقا ،جاءتأحباثهوكتبهالكثريةمتسمة

(6)ممادفعالغربينيإىلإمهالهوعدمتقديره.،احلضارةاإلسالميةبإنصاف

أهمكتباملستشرقنيحولالدعوةيفالعهداملكي:المبحث الثاني:

                                                           

 .(1/131املوسوعةامليسرةيفاألديان)(6)



 

 

 

61 

 

كثريةهيتلكالشبهاتاليتأثريتوتثارحولالدعوةاملكية،وكثريةهيتلكاألسفاراليت
ثرهتافلننتطرقإىلاحلديثحوهلاكلها،محلتهذااملوضوعووضعيفأحشائها،ولكناومعك

مناألسفار:ثريةحديثناعلىسفريننظنأهنمايسدانمسدتلكاجلموعالكسيقتصربل

يمونتغمراملستشرقاإلجنليزيويلياميفمكة،ومؤلفهذاالكتابهوحممد .6
 .(6)وات

وقدقامبرتمجتهإىلالعربية:د.عبدالرمحنعبداهللالشيخ.راجعالكتابوعلقعليه:د.أمحد
م.ويقعيفجملد واحد.6361.قامتبنشره:اهليئةاملصريةالعامةللكتاببالقاهرة،عامشليب

 ختالفاملصاحفونشأةالقراءاتمذاهبالتفسرياإلسالمي،حبثيفا .1

املستشرق هو الكتاب هذا ومؤلف وتفسريه، النص حول الفرق وخالفات التفسري ومدارس
عبدالرمحنالنّجار.قدم.ترمجهإىلالعربيةوحققه:(1)الذيعرفبعدائهلإلسالم:جولدزيهر

له:عبدالرمحنبدوي،ويوهانفوك.قامبنشره:دارومكتبةبيبليون،ضمنسلسلة:نظرات
(4)م.ويقعيفجملدواحد.1166عاموتأرخيهيفاإلسالماستشراقية


                                                           

معاصر(6) إجنليزي 63)مستشرق 13-6111مارس 1111أكتوبر أستاذ ،م( ورئيس عمل الدراساتا لقسم ا
وقدقامخاللهذهالفرتةبتدريسم،6171حىتتقاعدهسنة،ااإلسالميةوالعربيةجبامعةأدنربةملدةمخسةعشرعام 

منأشهركتبه:كتاب.وكثريمنهممسلمون)عربوباكستانيون(،اوحضارةلعدةأجيالمنالطلبةعقيدةوتارخي ،اإلسالم
 مكة يف 6111حممد املدينة يف حممد وكتاب الشاملةم.6111م، املكتبة موقع

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

اعلىاإلسالموأهله.:،ضمناملستشرقنيالذينهمأشد16تترمجتهص(تقدم1)  عداوةوحقد 

موقعنيلوفرات.كوم(4)

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb180034-143216&search=books 
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 لث:المبحث الثا

 .الشبهاتاليتأثارهااملستشرقونحولالدعوةإىلاهلليفالعهداملكيوالردعليها

الشبهة األولى:
يفالدعوةإىلربهاليتأمرهبا،وأنهكانيريدالزعامةطعنهميفمصداقيةالرسول

وامللك.
العربق بني قامت اليت النهضة لتفسري املنحرفة النظريات من مجلة املستشرقني بعض ّدم

وقدةالدينيةهلذهاحلركةالتارخييةغَبْـوظهورالدولةاإلسالمية،وحاولواجاهدينأنيلغواالصَ
كانرجال يطمحإىلامللكأنالنيبتزعم،عندبعضهمقامتنظريةأّدىذلكإىلأن

فوضعلنفسهخطةتعتمدعلىجتميعالناسمنحولهوالتغرير؛والسيطرةعلىمقاليداألمور
نظرهتمواملستشرقونيفنظريتهمهذهينظرونإىلالنيبهبممنمنطلقهذاالديناجلديد،

إىلرجالدينهم،الذينأكلواأمواهلمواستعبدوهموأذلوهمباسمالدِّين.

النيب اليتأتىهبا أنالدعوة واإلصالح،ومعلوم منجوانبالسياسة ذكروه تشملما
لكناملشكلةتكمنيفاالقتصارعلىهذهاجلوانبونزعالطابعالنبوّيمنها،وإلباسهاثوبا 

ماديّاجمردا .

يوفقمايقتضيلىالواقعالتارخيعاتعريةهذهاآلراءاملنحرفةوبيانبطالهنا،بعرضهسنقومبو
كييتبنيلناَعَورُها،وذلكمنأربعةوجوه:املنهجالعلمي،
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امثلباحلزموالثبات،وعدمتقدميأيةتنازالتلينفيقطع ول:إناتصافرسولاهللاأل
فلكمصاحلهمالشخصية،وماهذااالدعاء؛إذإنمنصفاتالسياسينيأنيدوروايف

ئ.املرونةيفالتنازلعنبعضالثوابتأوشيءمناملبادذلكمناالتصافبيقتضي

اهلل رسول مع الشأن واضحا لكن موقفه جند ولذلك ذلك، من النقيض يفعلى جلي ا
،،وهوذلكاملوقفالذيعرضتفيهقريشإغراءاهتاعليه،فلميزديستوقفنااملوقفالذي

َعَلىَأْن،َواَلل ِهَلْوَوَضُعواالش ْمَسيفمَيِييِن،َواْلَقَمَريفَيَسارِييَاَعمُّأنفجرهامدويةقائال :"
يُْظِهَرُهالل ُه،َأْوأَْهِلَكِفيِه،َماتـَرَْكُتهُ (6)".أَتْـُرَكَهَذااأَلْمَرَحىت 

يثوهوضمنالعروضيفاحلد-له:لوكانامللكغايته،لكانيفعرضقريشثاني ا
خمتصرا هلذهالغاية،لكنهأىبذلك،ومتسكمببدأنبوته،ممااطريقا أنجيعلوهملك -السابق

ينفيصحةهذااالدعاء.

:مناملعلومأنمكةومنحوهلاكانتوثنيةمنجهة،متغلغلةيفأوحالالفقرمنجهةلث اثا
يهودمعالعربيفإغراقهمبالربا،إىلالسياسةاليتانتهجهاالبأخرى،ومرجعالفقرالذيأملّ

 أعناقهم.ذلتحدٍّ

أقصرالطرقللوصولإىلاحلكم،بأنيعلنهاحربا ومنالبداهةواحلالهذهأنيّتخذالنيب
اليهود ،على اليت الكراهية روح الظلممنتمستغال  هذا جتاه فعل  كرّدة املكّيني نفوس يف

                                                           

(مكتبة616ص6مجـ6111هــ6471الطبعةالثانية،السريةالنبوية،املعافرياحلمرييأيوببنهشامعبدامللكبنهشامبنا()6)
.)ياعمواهلللووضعوا...ليسحديثإمناهوروايةتارخيية(احلليبوأوالدهمبصرألبايبومطبعةمصطفى

مسنده،احلاكميفرواةاحلديث:ابنإسحاقيفسريته،الطربيوالبيهقييفالدالئلبإسنادمنقطع،البخارييفالتاريخ،أبويعلىيف
املستدرك.كلهممنطريقطلحةبنحييبنموسىعنعقيلبنأيبطالبمرفوعابلفظ)أماانابأقدرأنادعذلكمنكمأنتشعلوامنها

 يعينالشمسشعلة(حديثصحيحعناأللباين.بعضالعلماءيروناالستداللباحلديثالضعيفمنفضائلاألعمال.
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السكوت معضرورة النيلمنواالستبداد، أو األوثانواألصنام منذم عليه يثريقومه عّما
مكانتها.

اختارأصعبالطرقوأكثرهاوعورةيفحياته،لقدكانتلكنالعجيبيفاألمرأنالنيب
الذينهمأوىل-مبدأدعوتههينبذاألصناموتسفيهها،األمرالذيأّدىإىلكراهيةقومه

فكانالتعذيبلهوألصحابهوتشريدهمعنديارهم،؛اجلديدةهلذهالدعوة-الناسبنصرته
وكلذلكيدلّناأنمقصدهمليكنلهعالقةبالتملكوالسيطرة،إمناهويفإخراجالناسمن

عبادةالعباد،إىلعبادةربالعباد.

يفمدركنيلطابعالنبوةممنهمساسةلألممكانوا:إنامللوكاملعاصرينللنيبرابع ا
شخصّيته،ويتضحهذامنخاللمواقفهماليتاختذوهاجتاههذهالدعوةاجلديدة،واعرتافاهتم

و ، الصدد هذا يف سّجلوها اليت من أقرب النجاشياألمثلة موقف ، ذلك ملكعلى
ف(6)احلبشة ، النيبإنه ،بلجتاوزذلكإىلمليفهممندعوة السياسية الرغبةيفالزعامة

وةهذاالنيب،أتراهيذعنلرجليطمحإىلالزعامةاجملردة،يفوقتمليكنذلكاإلميانبدع
(1)!ا؟الرجلميلكمنأمرنفسهوالمنأمرأصحابهشيئ 

 إينُحِسْدُتفزاَدالّلهيفَحسِدي...العاَشَمْنعاشيوما َغيـَْرحمسودِ

والظْرِف،أوبالَبأِسواجلُْودِماحُيَْسُداملرُءإالِمْنفضائلِه...بالعلم

                                                           

،أسلمعلىعهدالنيب،لهوالنجاشيلقب ،عطية:وامسهبالعربية،حبرالنجاشيملكاحلبشةأأصحمةبن(هو:6)
إليه للمسلمنينافع وكانردء ،ومليهاجر إليهيف،اا إىلاملسلمنيالذينهاجروا يفاملغازييفإحسانه وقصتهمشهورة
اإلسالم صالته،صدر قصة الصحيح أصحاب الوأخرج صالة )عليه.غائب الصحابة متييز يف ابنللاإلصابة حافظ

(.6/111حجر
موقعاملقاالت(1)

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=87576 
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الشبهة الثانية:
،ونسبتهاإىلاإلصالحاالجتماعي،دونالطعنيفحقيقةدعوةالرسولحممد

الوحيالسماوي.
النيب أن شك املعاينال من الكثري اإلنسانية إىل ويضيف األخالق، مكارم ليتّمم بُعث

عداألخالقييفمبادئهواضحبالمراء،لكنأنحيلوللبعضأنالسامية،واملثلالعليا،وإنالبُ
يفّسردعوتهبانتحالالنبوة،واالحتيالباسمالدين،كييسهميفانتشالقومهمناالحنالل
اخللقي،وحماربةاهليمنةالقبلية،فهذامااليقولهعاقلمنصف،عرفالتاريخ،أواطلععلى

.جزءمنحياةالنيب

اطالتاليةتبنّيأهناالتعدواأنتكونأفكارا نابعةمننفوسمغرضة:والنق

البعداملنّظملعالقةاإلنسانعلىملتإنجوانباحلياةاالجتماعيةتشالنقطةاألوىل:
اجتماعيلكانتركيزهبنفسه،والبعداملنظملعالقتهمبنسواه،ولوكانالنيب جمّردمصلح 

ينالبعدين،بينمانرىيفالواقعأنالعماداحلقيقيالذيقامتعليهدعوتهاألعظمعلىهذ
أعمقمنالقضيتنيالسابقتني،إنهالُبعدالعقدي،واملتمثليفعالقةاإلنسانخبالقههوبُعد 
ومواله.

بالعبادةوتوحيداهلل البعدليسلهلقدترّكزتالدعوةاإلسالميةيفأكثرمظاهرها ،وهذا
بالالنيب فما باإلصالحاالجتماعي، مباشرة وماعالقة ؟ اهللوحده الناسبعبادة يأمر

عالقةاألخالقبتحّملأعباءتكاليفُتشغلمبجملهاحياةاإلنساناليومية؟
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هذاوهناقديقولاملستشرقون:إنهلذهالتكاليفأثرا يفترويضالروحعلىالفضيلة،لكن
مما والكافرين، الكفر من الرباءة وجوب مع وال األصنام، عبادة عن النهي مع يتماشى ال

جيعلنانقطعبتهافتمثلهذاالرأي.

التفسريالنظريليقفعاجزا عنتفسريبكاءالصحابةالعائدينمنالنقطةالثانية :إنهذا
نتفسريحرصهمعلىقتالذويهمالغزواتإذملُتكتبهلمالشهادة،ويقفعاجزا كذلكع

هذهالدعوةوبينجلدهتم،حىتترىالوالديقتلولده،واألخيقتلأخاه،كلذلكيفسبيل
ديارهموأمواهلم، املهاجرينأنيرتكوا عنتفسريرضا لتعجز النظرية أنهذه كما اجلديدة،

.وتهبنبؤمنواوخيتاروامفارقةاألوطان،إىلمصريغريمعلوم،لوملي

:إناملتطّلعإىلحمتوياتالديناإلسالميجيدفيهالعديدمنالتشريعاتالثةالثالنقطة
املختلفةواألنظمةاحملكمةالدقيقة،خصوصا مايتعّلقجبوانبالقضاءواإلفتاءواحلدود،

ارجبنظاممتكاملكهذوالشأنيفاملناهجاألرضيةالقويّةأنجتتمععقولكثريةلكيختَ
يٍّمِّالنموذج،الأنيكونمنبعهذاالدستورمنرجلأُ اليعرفالقراءةوالالكتابة،منشغل 

بعبادتهواالجتماعبصحابته،ومثلهذاالتصّوريقتضيأنتكونهذهالشريعةمنمصدر
،الاجتهاداتبشرية عرضةللخطأوالصواب.مساويٍّ

إناإلصالحاالجتماعيهو والدعواتشرائعقاسممشرتكبنيالونقولأخريا : السماوية
فالكلُّ يتعلقبالدعواتالسياسية، يسعىإىلحتقيقاالستقراروتنظيماألرضية،كذلكفيما

احينمانتكلمعندينأتىمنعنداخلالقاحلكيمفمنالبداهةأنيكونأوسعاحلياة،ولكن 
قتصرعلىجانبمنجوانباحلياةأونظاما،فليسهوباملاوأمشلمنهج اوأكملنظام نطاق 
مها.ظُمننُ
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كاناألمركذلك،فمنالسذاجةأهن بأنهجمردخامتاألنبياءواملرسلنيادوروصفوموإذا
عملياتإصالحيةيفاجملتمعالعريب،أوحماوالتلتصّدرالزعامةوالسيطرةعلىمقاليداحلكم
يفجزيرةالعرب،فالمناصمناالعرتافباحلقالواضح،وهوماعرّبعنهاملستشرق"تريتون

تعليلبعضبقوله:"إذاصّحيفالعقولأنالتفسرياملاّديميكنأنيكونصاحلا يف(6)"
الظواهرالتارخييةالكربى،وبيانأسبابقيامالدولوسقوطها،فإنهذاالتفسرياملادييفشل

،حنييرغبيفأنيعّللوحدةالعربوغلبتهمعلىغريهم،وقيامحضارهتم،واتساعرقعتهم
اهرةالفريدة،وثباتأقدامهم،فلميبقأماماملؤرخنيإالأنينظروايفالعّلةالصحيحةهلذهالظ

فريىأهناتقعيفهذاالشيءاجلديد:أالوهواإلسالم".

 
الشبهة الثالثة:

يكنحريص اعلىهدايةقومه،وأنهدعاعلىبعضهم،وبذلكملزعمهمأنالنيب
.يطعنونيفمنطلقاتدعوته

وينهببعضهمأموال يقتلبعضهمبعض ا، عمياء، وسفاهة  عوجاء، كانالعربيفجاهلية
بعض،أمواهلموأعراضهمالحيوطهاأمانوالاطمئنان،يعبدوناألوثانواألحجار،ومليهتدوا
أرسل رسول وال إليهم، بعث نيب فال الرسل، من فرتة  يف عاشوا القهار، الواحد عبادة إىل

اختاراهللهلممنبنيأظهرهمرجال كرمي ا،طيبالسرية،حسنالسريرة،حافظ اإليهم،حىت

                                                           

مكان6111م.كانأبوهقسيس ايفكنيسةيارموث.يفعام6174وتويف6336(مستشرقالهويتإجنليزي،ولديف6)
علىمد وحصل مبّشر ا. أشهر عدة اجلنويب( عدن)اليمن يف وقضى برمان)لبنان(، يف التبشريية البعثة مدرسة يف رس ا

مصارأستاذ اللغةالعربيةيفجامعةعليكرة)اهلند(وأمضى6116ممنأكسفورد.ويفعام6163شهادةالالهوتيف
 (.611:صملستشرقنيم.)موسوعةا6131فيهاتسعسنوات.وكانتقاعدهعام
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للودوالعهد،اختارهاهللهلم؛ليكونهلمنبي ا،وعلىوحيربهأمين ا،أتاهمفكانأرحمهبممن
بعدغزوةاملشركنيأماهتموآبائهم،عمترمحتهمؤمنهموكافرهم،فهاهوبعدأنانتصرعلى

الكربى،يستشريأصحابهفيمايصنعهبم؟فاختارالرأياألسهلالذييفقان،الفر غزوةبدر 
واستئصاهلم، بقتلهم أشار الذي الرأي وترك عليهم، وشفقة هبم رمحة بفدائهم، عليه أشار

لالختيارالثاين،خمالف الألول ا ،فهلخيطرببالعاقلأنيكون(6)فجاءاحلكمالرباينمؤيد 
عليهم،-الذياختاراإلبقاءعلىاألسرى،مؤثر الهعلىقتلهم-قائدهذاال غريحريص 

 مهتم ا يهتدواوال أشاربان من عليه يشري أن قبل قتلهم، هو الختار كذلك كان لو إذ ا ،
عليهبذلك،هذاواحدمنتلكاملواقفاليتريألمرهوابتداء ،ومليفتقرإىلمنيشابذلك،و

،ونعقبهاالقرآنيةوسنوردغريذلكمناآليات.كفيلةبالردعلىاملستشرقنييفهذاالزعمهي
.بأحاديثنبوية،ومواقفتارخيية

الوقفة األولى: مع اآليات القرآنية : 

علىهدايةقومه:نورديفهذااملقامبعض امنتلكاآلياتاليتدلتعلىحرصالنيب

 جاءيفمعامل،(1)﴾4﴿اخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِنيَلَعَلَّكَ بَقالتعاىل: .6

التنزيليفبيانمعناها:أيلعلك قاتلنفسك،إنمليؤمنوا،وذلكحنيكذبهأهلمكةفشق 
(4)عليهذلك،وكانحيرصعلىإمياهنم،فأنزلاهللهذهاآلية.

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن  ۖ  أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا تعاىل:القو .1
                                                           

 (.313-1/317)،طبعةداراملعرفة)بدونتاريخ(ابنكثريلحافظل)منالبدايةوالنهاية(السريةالنبوية(6)

.4:،اآليةالشعراءسورة(1)
 -بتصرف-(1/611)،حمييالسنةالبغوي،دارطيبة،الطبعةالرابعة"تفسريالبغوي"معاملالتنزيل،(4)
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 (6)﴾3﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  ۖ  يَشَاءُ 

(4).حسرةعلىتركهماإلميان،التغتموالهتلكنفسك:(1)قالابنعباس

 الوقفة الثانية: مع األحاديث النبوية, والمواقف التاريخية :

صور امشرقةذكرعلماءاحلديثوالسريالذيناهتموابتدويندقائقتفاصيلحياته
؛ليسعدواهبذامناحلرصعلىهدايةالناسوإدخاهلميفديناهللتبنيماكانعليه

:أَنـ َهاقَاَلْتلِلن يبِّ(3)-رضياهللعنها-الدينالذياليقبلاهللدين اسواه،فعنعائشة
ِمْنيـَْوِمُأُحد  لََقْدَلِقيُتِمْنقـَْوِمِكَماَلِقيُت،وََكاَنَأَشدُّ:"قَالَ؟َهْلأََتىَعَلْيَكيـَْوم َكاَنَأَشد 

،فـََلْمجيُِْبيِنيَعَلىاْبِنَعْبِديَالِيُهْميـَْوَماْلَعَقَبِة،ِإْذَعَرْضُتنـَْفسَِماَلِقيُتِمنْـ ِإىَلَلْبِنَعْبِدُكاَلل 
أََرْدتُ َعَلىَوْجهِ؛َما َمْهُموم  َوأَنَا الثـ َعاِلبِيفَاْنطََلْقُت ِبَقْرِن ِإال َوأَنَا َأْسَتِفْق فـََلْم فـََرفـَْعُت(1)، ،

َعقـَْوَل:فـََقالَِجرْبِيُلفـََناَداين،فـََنظَْرُتفَِإَذاِفيَها،فَِإَذاأَنَاِبَسَحابَة َقْدَأظَل ْتيِنيرَْأسِ الل َهَقْدمسَِ ِإن 

                                                           

 .3:،اآليةفاطرسورة(6)

اهللرسولعمابنالعباس،أبواهلامشي،القرشيُّ،مناف،عبدبنهاشمبنعبداملطلببنلعباسابنهو:عبداهلل(1)
احلافظابنحجرالعسقالين،داراجليل،اإلصابةوستني.)العرب،تويفبالطائفسنةمثان حربله:يقال،كان،

 (.3/636الطبعةاألوىل
 .(1/371)يفعلمالتفسري،الطبعةالثالثة،املكتباإلسالميزاداملسري،بناجلوزي،أبوعبدالرمحن(4)

.عبداهللبأمتكىنكانت.واألدببالدينوأعلمهناملسلمنينساءأفقه:قريشمنالصديقبكرأيببنتعائشة(3)
إذامسروقوكان.عنهللحديثروايةوأكثرهن،إليهنسائهأحبفكانت،اهلجرةبعدالثانيةالسنةيفالنيبتزوجها

يقولعنهاروى الصديقبنتالصديقةحدثتين: ومخسنييفوتوفيت. مثان  سنة املدينة ألف. ومائتنيوعشرةروت ني
 (.4/131،دارالعلمللماليني،الطبعةاخلامسةعشرلزركليخريالدينااألعالمأحاديث.)

)معجموأصلهمضاف،غريأيض اقرن وهووليلة،يومعلىمكةتلقاءجندأهلميقاتالراء:بسكون(1) اجلبل.
(.3/441،ياقوتاحلموي،دارالفكر)بدونتاريخ(البلدان
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َمَلُكَناَداينفَـ:قَالَ،قـَْوِمَكَوَماَردُّواَعَلْيَك،َوَقْدبـََعَثإِلَْيَكَمَلَكاجْلَِباِللَِتْأُمَرُهمبَاِشْئَتِفيِهمْ
،اجْلَِباِلَوَسل َمَعلَ َعقـَْوَلقـَْوِمكَ،يَاحُمَم دُ:مُث قَالَي  الل َهَقْدمسَِ َوَقْدبـََعَثيِن،َوأَنَاَمَلُكاجْلَِبالِ،ِإن 

لَِتْأُمَرين إِلَْيَك ِشْئتَ،بَِأْمرِكََربَُّك ؟َفَما َعَلْيِهُم أُْطِبَق َأْن ِشْئَت لَُه"(6)اأَلْخَشبَـنْيِِإْن فـََقاَل .
 الل ِه َوحْ:"َرُسوُل الل َه يـَْعُبُد َمْن َأْصاَلهِبِْم ِمْن الل ُه خُيْرَِج َأْن أَْرُجو بِِهَبْل ُيْشرُِك اَل َدُه

(1)."َشْيئ ا

العرضاملغريللتخلصمنهؤالءاملعانديناملكابرين؟ولوتأملنايفهذااحلديثلوجدنافيه

الدعوة،متاعبولكنهواحلرصالذيمنعصاحبهمناستعجالالثمرة،واالرتياحمن
وأدىإىلالتفاؤلبأنيكوناخلرييفأجياهلم،فهلبعدهذااحلرصمنحرص؟!

الشبهة علىالشقاألولمنهذه وهوحنييتبنيالرد اآلخر، علىشقها يتبنيالرد ،
 أنه يفدعوى ورد الذي احلديث بذلك نكتفي عليه للرد وتنزال  قومه، بعض على دعا

ُهَريـَْرةََعْنَأيبالصحيح
ملَْأُبـَْعْثِإينِّ:"قَالَ،ادُْعَعَلىاْلُمْشرِِكنيَ،يَاَرُسوَلالل هِ:ِقيلَ:قَالَ(4)

َابُِعْثُتَرمْحَة  (3)".َلع ان اَوِإمن 

                                                           

.)واآلخرقبيس،أبوأحدمهاواحدومهامىنإىلوتارةمكة،إىلتارةيضافجبال(6) وقيلغريه معجمقعيقعان،
 (.6/611البلدان

قالأحدكمآمنيواملالئكةيفالسماء،رقمالبخاريأخرجه-رضياهللعنها-حديثعائشة(1) ،يفباب:إذا
 (.3713منأذىاملشركنيواملنافقنيرقماحلديث)،يفباب:مالقيالنيبمسلم(،و4111احلديث)

أنه:عبدالرمحنبنصخرالدوسّي،أسلمعامخيرب،وشهدهامعاختلفيفامسهعلىأقوالكثرية،واألكثرونعلى(4)
،وكان،مثلزمهوواظبعليهرغبة يفالعلم،راضي ابشبعبطنه؛فكانأحفظأصحابرسولاهللرسولاهلل

ومخسني،وقيلبعدذلك.) ل،الطيعة،داراجليابنعبدالرباالستيعاب،أبوعمرحيضرماالحيضرون،تويفسنةسبع 
 (بتصرف.7/311،واإلصابة3/6713األوىل

 (.1773،يفباب:النهيعنلعنالدوابوغريها،رقماحلديث)أخرجهمسلمحديثأيبهريرة(3)
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اأرحممنهذاالنيبفيهفهل ؟أحد 

 الشبهة الرابعة:

كانتخاصة ألهلمكة.زعمهمأندعوةالرسول
بعثاألنبياءالواحدتلواآلخر،وكانتدعوةكلنيبقاصرةعلىقومهفحسب،فكانتدعوة
هوديفعاد،وصاحليفمثود،وشعيبيفمدين،وهكذاكانتدعوةكلنيبٍّيفقومه،حىت

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

 وأبيضهم، أمحرهم زالتوعجمهمعرهبموجنهم، ما املشككني املستشرقني شبهات ولكن ،
 ودعوته شخصه من النيل يف وتنهمر العمومية،تتواىل هذه يف يشككون اآلن فهاهم

مهبطه يف الدعوة هذه ومنويقصرون القرى ألم جاءت إمنا الدعوة هذه أن مرة زاعمني ا،
 بضعقرىوليسكلالعامل؟ ومنحوهلا (6)حوهلا، ا إنحممد  عريبويفأخرىيقولون:

اجلنسية،وعريباللغة،والقرآنعريباللغة،والعاملموزععلىلغاتغريالعربيةكثريةوخمتلفة؛
ا رسوال جلميعشعوبالعامل،وهواليعرفإالاللغةفهلمناملمكنعقال أنيكونحممد 

مليرسلإليهم؟(1)العربية؟ (4)وهلمنعدلاإللهأنيطلبمنأهلالكتابأنيؤمنوابنيب 
إىلامللوكاملعاصرينلهداعي اوأخري ايسعونيفإنكارثبوتتلكالرسائلاليتأرسلهاالنيب

                                                           

الطبعةاألوىل،مكتبةاجلامعةاألزهرية،ردودعلماءاملسلمنيعلىشبهاتامللحدينواملستشرقني،،(حممدياسني6)
 .(11:)ص

 .(617:املسمومةاملوجهةإليه،دارالسعادة)بدونتاريخ()صواخلناجرحممدبباوي،انبيللوق(1)

 .(116:)ص(ردودعلماءاملسلمني4)
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 اهلل دين يف للدخول وألقوامهم هلم
للعلم(6) نقاد ا املستشرقون أصبح مىت أدري وال ،

واألسانيد؟

عاملية،بلمناملستشرقونفآياتالقرآنشاهدةواألحاديثالنبويةدال ةأنرسالته
.أنفسهممنشهدبذلك

قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىَٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ كَذََٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ  وَ:قالربالعاملني

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ :وقالاملنان.(1)﴾7﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِريِ ۖ  الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ 

وقالربالعاملني.(4)﴾13﴿أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَإِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِريًا وَنَذِيرًا وَلََٰكِنَّ  وَمَا :

.(4)﴾617﴿أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِنيَ

.فكلواحدةمنهذهاآلياتكافيةشافية

ذلك؛ألنهقدل:أنمنحولمكةبضعقرىوليسكلالعامل،فالنسلمماقالواالردعلى
ألن كلها؛ األرضية الكرة وليس ( ومكان ا زمان ا اليابسة تتوسط املكرمة مكة أن علمي ا ثبت
مخساألرضيابسوالباقيماء(قالاألستاذزغلولالنجارعنصديقهالدكتورحسنيكمال

ة:إنهكانالذيكانأستاذ ايفهندسةالقاهرةومنأعظمعلماءاملساح-رمحهاهلل-الدين
جيريدراسةبواسطةاحلاسباآليللتحديداجتاهالقبلةيفخمتلفبقاعاألرض،فأثبتأنمكة

                                                           

 .(111-111:،مكتبةالعبيكان)صيفالفكراالستشراقياملعاصرنبوةحممد،ضرشايبد.خل(6)

 .7:،اآليةالشورىسورة(1)

 .13:،اآليةسبأسورة(4)
  .617:،اآليةاألنبياءسورة(3)
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حتيط الدائرة فهذه املكرمة مكة مركزها دائرة رمسنا لو أننا مبعىن اليابسة، وسط هي املكرمة
باليابسةكافة.

أي زمان ا عنوأضافالدكتورزغلولالنجارأنمكةتتوسطاليابسة ض ا؛ألنالعلماءتكلموا
عنميينها،وأحدعشرعنيسارها،واهلل أحدعشرخط ا فوجدوا الزمين، خططولالصفر

(6)أعلم.
 

 ا قولكم:هلمناملمكنعقال أنيكونحممد  رسوال جلميعشعوبالعامل،وهوالوأما
مليرسليعرفإالاللغةالعربية؟وهلمنعدلاإللهأنيطلبمنأهلالك تابأنيؤمنوابنيب 

وقددخليفاليهودية اآلرامية، واإلجنيلباللغة العربية، نزلتباللغة بأنالتوراة فريد  إليهم؟
أنزلالقرآن أنهطاملا فليسصحيح ا هذينالكتابني؛ أناسختتلفلغاهتمعنلغة والنصرانية

بعثباللسانالعريب،فإنهذابديهي،باللغةالعربيةأاليؤمنبهإالالعرب،وكونالرسول
ذلكليستطيعالتحدثمعقومهالذينبعثإليهم،فيفهمعنهم،ويفهمونعنه،وتكونمهمة
فقدترجمالقرآنإىل وقع، ما وهذا إىلاللغاتاألخرى، معانيه بعدذلكأنيرتمجوا أتباعه

،وقدبلغعدداللغاتاليتترجمسية،و...جنليزية،واهلندوالالتينية،واأللبانية،واإليطالية،واإل
ـع اوستنيلغة.17مسبـ6117القرآنإىلمعانيهاوحىتعام

وقدأخذامليثاقعلىمجيعبالنيبوكيفاليكونعدال أنيأمراهللأهلالكتابأنيؤمنوا
-األنبياء والسالم -عليهمالصالة فكيفبأتباعهممبحمدأنيؤمنوا ظهريفزماهنم؛ إذا

ِلمَ، ُمَصدِّق  َوِحْكَمة مُث َجاءَُكْمَرُسول  اَمَعُكْمَوِإْذَأَخَذالل ُهِميثَاَقالن ِبيِّنَيَلَماآتـَْيُتُكْمِمْنِكَتاب 

                                                           

 .(11-11:)ص(ردودعلماءاملسلمني6)
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قَالَ فَاشْهَدُوا ۖ  قَالُوا أَقْرَرْنَا  ۖ  كُمْ إِصْرِي قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىَٰ ذََٰلِ ۖ  لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ 

 (1)أيؤمناألنبياء،ويكفراألتباع؟!(6)﴾36﴿وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

اإلنكاراملراسالتاليت فيقالله:النيبأرسلهاوأماالذييسعىجاهد 

عدد امنالصحابةإىلقيصرالروم،أوال :أمجعاملؤرخونمناملسلمنيعلىأمرإرسالالنيب
علىأنموضوعرسائله أمجعوا كما وغريهم، وأمريغسان، وجناشياحلبشة، وكسرىفارس،

.كاندعوي احبت ا،وملخيتلفواإاليفتاريخإرسالتلكالرسائل

،وملابالنيبىلاحلربدليلعلىإعالنهللدولاحمليطةضرورةاإلميانإثاني ا:أنانتقالالنيب
مليلقمنهمرد ايعلنونفيهإسالمهم؛فقدانتقلإىلاستعمالالقوةاليتتفرضعليهماإلذعان

(4)لسلطةاإلسالمأواحلرب.

                                                           

 .36:،اآليةآلعمرانسورة(6)

 .(111-116:)ص،(613-617:واخلناجراملسمومة)صحممد،(وردودعلماءاملسلمني1)

 .(117-111:االستشراقي)صيفالفكر(نبوةحممد4)
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شاهدهتماتلك،واليتيثبتانفيها،يف(1)وسريتوماسأرنولدوقال؛(6)لورافارغلرييوقدقالت
مانفاهأبناءجلدهتما،فتقوللورا:إناألمةالقرآنيةاليتتشريإىلعامليةاإلسالمبوصفهالدين

ويقولأرنولد:"مل(4)الذيأنزلهاهللعلىنبيه"رمحةللعاملني"هينداءمباشرللعاملكله.
عرب،بلإنللعاملأمجعنصيبفيها،ومليكنهناكتكنرسالةاإلسالممقصورةعلىبالدال

(3)غريإلهواحد؛كذلكاليكونهناكغريدينواحد،يدعىإليهالناسكافة".

وأخري انقولملثرييهذهالشبهة:

مليرسل-علىنبيناوعليهالصالةوالسالم-ارجعواإىلكتابكماملقد سلتعلمواأناملسيح
لتدخلوامنالتبشريية؟وملاذاتقومونباحلمالتباملسيحيل،فلماذاآمنغريهمإاللبينإسرائ

(1)استطعتميفدينكم،ولومليكنمنبينإسرائيل؟!

(1)﴾47﴿إِنَّ فِي ذََٰلِكَ لَذِكْرَىَٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 
 

 
 

  
                                                           

مستشرقةإيطالية،خمتصةيفالعربية،متعاطفةمعاإلسالم.منمؤلفاهتا:اإلسالم،دفاععناإلسالم.)نبوةحممد(6)
111:صيفالفكراالستشراقي.) 

 (عندذكراملستشرقنياملنصفني.11تقدمتترمجته)ص(1)
 .(114:االستشراقي)صيفالفكر(نبوةحممد4)

 السابق.املصدر(3)

 .(114:ردودعلماءاملسلمني)ص(1)

 .47:،اآليةقسورة(1)
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:الشبهة الخامسة
يفبدايةالدعوةكانمهادن األهلمكةوجمامال هلم.قوهلم:إنالرسول

ملاكانتسنةاهللتقتضيأاليبعثأنبياءهوهمعلىأمتمنعة،وأالميكنهلميفاألرضدفعة
منهمكانميرهبم الصحابةمناألذىوالعذاب،حىتإنناس ا القاه ما واحدة،رأيناومسعنا

يعالنيب فالميتلكإالأنيقولهلم:"وهم اجْلَن ةُ،َصبـْر اذبون، َمْوِعدَُكُم وكان(6)"فَِإن  ،
يف-وعلىرأسهمسيدهم-اجلهادودفعالكفارممامنعيفأولاألمر؛فكاناملسلمون

عهدهماملكّيالحولهلموالقوة،حىتإذابدأالتمكني،وأسراملسلمونمجاعةمنالكافرين،
عاتبهماهللعلىمافعلوا،ذلكأهنممليتمهلممايربرهلمذلك،فهليتصورممنحالهماذكر

الأنهيف!ولووقعلكانعجب ا،إكيفيكونذلكوهوالميتلكقوةوأشدأنيكونمهادن ا،
من هي اليت األمور ويف األخرى، تلو الشبهة يوردون فهاهم بعيد، غري املستشرقني عامل
وقعت وقد ولكن وحججلريدها، براهني إىل والقارئإليها، البديهياتاليتالحيتاجالناظر

منهم؛فالبأسمنإثارةاحلججلقمعها.

حبه،حيسنبناذكرمعىناملداهنةواجملاملة،كيوقبلأننبتدئببيانالباطلالذيُبيِنعلىصا
يستطيعالقارئاستيضاحمايعرضله.

 اهْلُْدنة من مشتقة وهي مفاعلة -فاملداهنة، وتعين:-بضمفسكون وقف، على االتفاق
احلرب. حالة استمرار مع غريه، أو بعوض معينة مدة املتحاربني بني (1)القتال

                                                           

حممدالغزايل،،وقالاأللباين:حسنصحيح.)(،6161،رقماحلديث)"شعب"يفالاحلديثأخرجهالبيهقي(6)
(.614:،الطبعةاألوىل،دارالقلم،صفقهالسرية

.(314:ص)،الطبعةاألوىل،دارالنفائس،الفقهاءمعجملغةحامدقنييب،-حممدقلعجي(1)
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املرادهنا:،(6)املعاملةباجلميلامل،وتدليفأصلهاعلى:وأمااجملاملةفهيمصدرج

أوتسليم ،ولعلهذااملعىنالثاينهواملناسبيف(1)املسايرةيفالكالمتأدب اله،العناقتناع 
اهلليفكتابه،وهيالتنازلعن املقام،وهويرجعيفاحلقيقةإىلمعىناملداهنةاليتذمها هذا

الدنيا.الدينمنأجل

وبعدأنتبيناحقيقةالكلمتني،وماتدالنعليهيفاألصلواالستعمال،نأيتوننظرهلكان
متصف اهباتنيالصفتني،كمايزعمعلماءاملستشرقون؟حممد

،واملتأملفيماأنزلإليه،وماكانجيريهوعليهيفحياته،إنالناظريفواقعحياته
؟!هاأاليظهرئملستشرقون،يشبهمنيريدحجزالشمسأالتشرق،وضويدركبيقنيأنفعلا

رجتلهعلماءاملستشرقني:اتاليتتنفيهذاالزعم،الذياولنأتأوال للنظريفتلكاآلي

 ،وقالتعاىل:(4)﴾61﴿وَاصْبِرْ عَلَىَٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًاقالاهللتعاىل:

                                                           

.(661ص:)،مكتبةلبنانناشرون،)بدونتاريخ(خمتارالصحاحأبوبكرالرازي،(6)
موقعاملعاين(1)

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 

.61:،اآليةاملزملسورة(4)
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،فهذه(6)﴾2٤﴿ وَكَفَىَٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۖ  تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِنيَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  وَلَا

بالصربعلىأذىاملشركني،واإلعراضعناملشركني،ومليؤمراآليتانجاءفيهمااألمرله
قتاهلم،فإذاكانكذلك،فعالمتكوناهلدنة؟امتثلأمرربهبرتكبقتاهلم،فمناحملققأنه

أعلىالتعذيبواالضطهاد؟أمعلىماختيلهشياطنياملستشرقنيإليهم؟ومعلومأناملضطهد
ضعفهإىلالتوسلواالسرتحام؟!يلجئهاليطلبمهادنة،بل

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وأماعناملداهنةواجملاملة،فقدجاءقولهتعاىل:

وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ وقال تعالى: (4)﴾34﴿وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا  ۖ  لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ 

 (4)﴾32﴿تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا 
منمقاربةالركونأوضحتغايةاإليضاحبراءةنبينااآليةالكرميةهذهقالبعضاملفسرين:

فضال  منعتها،الركونمقاربةحرفامتناعلوجود؛"لوال"عننفسالركون؛ألنإىلالكفار،
فصحيقيناانتفاءمقاربة؛ألكرمخلقهلوجودالتثبيتمناهلل؛االمتناعوهيلوال"لوال"

 (4)ننفسه.عنالركوفضال ،الركون

فكلمنلهأدىنفهم،(3)﴾9﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ  وجاءيفمعىنهذهاآلية،قولهتعاىل:

ملتقعمنهمداهنةللمشركني؛فإن"لو"حرفامتناعللعربيةيدركمنهذهاآليةأنالنيب

                                                           

 .33:،اآليةاألحزابسورة(6)
 .74،73:،اآليتاناإلسراءسورة(1)

 .(4/671)،دارالفكر)بدونتاريخ(أضواءالبيانيفإيضاحالقرآنبالقرآنحممداألمنيالشنقيطي،(4)

 .1:،اآليةالقلمسورة(3)
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مليبتدئهمأصال ،ومثلهاسورةالكافروناليتلوالمتناع،فهممليقابلوهباملداهنة؛ألنه
 .تدبرهااملشككون؛ألدركواأنإثارهتمهذهذاهبة أدراجالرياح

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى  ۖ  أَفَلَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا 

 (6)﴾21﴿ وَلََٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِالْأَبْصَارُ 

 مواقفه أن  وجدت املسرية، وتصفحت السرية، قلبت إذا إنك وضوحمث واضحة كانت
إيراد على وسنقتصر املستشرقون، عليه ادعاه كلالنأيعما كاننائي ا وأنه تبد ر، إذا القمر

شارةكافيةألويلاأللباب:موقفنيعلىوجهاإلمجال؛إذإناإل

 الموقف األول: 

 قوله ُأِخْفُتيف:" خُيَاُفَأَحد َلَقْد َوَما أُوِذيُتيف،الل ِه يـُْؤَذىَأَحد َوَلَقْد َوَما َوَلَقْد،الل ِه
َلة َوَمايلي أََتْتَعلَ َولَيـْ يـَْوم  ء يـَُوارِيِهيِإال شَ،يَْأُكُلُهُذوَكِبد طََعام (1)َولِِباَلل َثالَثُوَنِمْنبـَنْيِ

."ِإْبُطِباَلل 

َاَكاَن،فَارًّاِمْنَمك َةَوَمَعُهِباَلل َوَمْعىَنَهَذااحلَِْديِثِحنَيَخرََجالن يبُّ:(4)قَاَلأَبُوِعيَسى ِإمن 
ِمَنالط َعاِمَماحَيِْمُلُهحَتَْتِإْبِطِه. (6)َمَعِباَلل 

                                                           

 .31:،اآليةاحلجسورة(6)
النيبفلزمفأعتقه؛التوحيدعلىيعذبونهكانواعندمااملشركنيمنالصديقأبوبكراشرتاهاحلبشي،رباحبنبالل(1)
عمارقالاملشاهد،مجيعمعهوشهدلهوأذ ن:ماتالبخاري:بالل.قالغري–املشركنييعين-أرادواماقاللقد

 (.6/411)اإلصابةعمر،وقيلغريذلك.زمنبالشام
األئمة،أحداجلامع،صاحبعيسى،أبوالرتمذي،السلمي،الضحاك،بنموسىبنسورةبنعيسىبنهو:حممد(4)

 (.111:ص،األوىلالطبعة،الرشيددار،العسقالينحجربن،االتهذيبتقريبوسبعنيومائتني.)تسع سنةمات
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احلديثأيدلعلىقوةأمعلىضعف،الشكأنهيدلعلىالثاين،فإذالونظرناإىلهذا
كانكذلك،أكاناألوىلاملهادنةأماالستعطاف؟

ليتصورمنهمأنيضطروهإىلهذايتصنعألهلمكةوجياملهمهوأمرآخرلوكانالنيب
اهلروبوالفرار،كانعلىأقلاألحوالأنيقدموالهمحاية ولوصورية؟

  الموقف الثاني:
ياممثلنييفعتبةبنربيعةحيثيقول:ماجاءيفتلكالعروضاليتعرضهاأهلمكةله

األمرماال  مجعنامنأموالناحىتتكونأكثرنابنأخي،إنكنتإمناتريدمباجئتمنهذا
شرف ماال  تريد كنت وإن أمر ، نقطع ال حىت علينا، سودناك ملك ا تريد كنت وإن دونك، اا

طلبناالطب،؛اتراهالتستطيعردهعننفسكي ئْـملكناكعلينا،وإنكانهذاالذييأتيكرِ
فواتحسورةفصلتمثقالله:"لنيب.فلمافرغتالعليهاحىتنربئكمنه،أموالناوبذلنافيه

(1)."َقْدمسَِْعَتيَاأَبَااْلَولِيِدَمامسَِْعَت،َفأَْنَتَوَذاكَ
صارتلهقوة،وإمناهيطريقةمنالطرقهذهالواقعةالتدلعلىأنالنيب:أوال 

اليتسلكهاأهلمكةلصرفهعماهوعليه.
أيناملداهنةمنهذااخلطابالذييدلعلىثباتصاحبهعلىاملبادئ،ويقطعأواصر:وثاني ا

الطمعواألمليفنفوسأعدائه؟!
  

                                                                                                                                                                          

الرتمذياحلديث(6) رقماحلديث)أخرجه علىالراحلة، الوتر يفباب: وقال:حسن1371،كتابأبوابالصالة ،)
 غريب،وقالالشيخاأللباينيفالتعليق:صحيح.

.-باختصار-(113-6/114سريةابنهشام)(1)
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الشبهة السادسة:
 في مكة إنما هي ثورة وليست دعوة . زعمهم بأن ما قام به الرسول 

ختارلكلأمـةرجـال مـنهم،وهـمإنالناظريفسريةاملرسلنييرىبعنيرأسهوعقلهأناهللإمنا

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِننْكُمْ جَناَاءً وَلَنا    .امبلغنيرسالةرهبم،شعارهميفذلـكوإمناجاؤ

إِنْ أَجْرِيَ  ۖ  قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا وَيَا :يقوللقومهفهذاأوهلمنوح،(6)﴾9﴿ شُكُورًا

إِنَّهُننمْ مُلَنناقُو رَبِّهِننمْ وَلََٰكِنِّنني أَرَاكُننمْ قَوْمًننا تَجْهَلُننونَ    ۖ  وَمَننا أَنَننا بِطَننارِدِ الَّننذِينَ آمَنُننوا   ۖ  إِلَّننا عَلَننى اللَّننهِ  

واحد متصلإىلآخرهم،فهـاهـونبينـاحممـد(1)﴾49﴿ ،يـأمره،وهكذاسارواعلىنسق 

 ۖ  ذََٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّنهُ عِبَنادَهُ الَّنذِينَ آمَنُنوا وَعَمِلُنوا الصَّنالِ َاتِ       بقومهقائال هلم:اطربهأنخي

إِنَّ  ۖ  وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَننَةً نَناِدْ لَنهُ فِيهَنا حُسْننًا       ۖ  الْقُرْبَىَٰ  قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي

،فدعوةمجيعاألنبياءإمناانبثقـتأوال باختيـاراهللهلـم،مثهـمثاني ـا(4)﴾44﴿ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

نلكــلكــاندافعهــماآلخــرةالالــدنيا،وهــذاأمــرمــنالوضــوحمبــاالخيتلــفعليــهاثنــان،ولكــ
خمالف،فقدابتكراملستشرقونقوال خمالف ـايزعمـونفيـهأندعوتـه قاعدةشذوذ،ولكلقول 

يفمكة،إمناهييفاحلقيقةثورة،وليستدعوة؟!متتواجلهوداليت

                                                           

  .1:،اآليةاإلنسانسورة(6)

 .11:،اآليةهودسورة(1)
 .14:،اآليةالشورىسورة(4)
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،إمنـاهـمبقـوهلموادعاؤهمهذاوإنكانيبدوبادئأمـرهغريب ـا،إالأهنـممليبتـدعوهوملينفـردوا
فاملستشــرقونيفاحلقيقــةمــاهــمإالجمــددينللعهــدألولئــكاملعانــدينالــذينكــانواقبلهم،امتــداد

القدمي!إالأهنمولسوءحظهمالتسعفهماحلوادث،والالوقائعالتارخيية.

أوفقر ،أواستبداد واضطهاد ،أوغري فإنهمناملعلومواحملسوسأنالثورةالتكونإالمنظلم 
الـيتكـانواالسـتبداد،االضـطهادذلكمناألسباب،والسؤالالذييطرحنفسـه:مـاهـيأنـواع

ه؟،حىتأجلأتهإىلالقيامبثورةضدأهلمكة،يثأرفيهالنفسهوجمتمعيعاينمنهاحممد

 النيب أن النظر ويسرتعي االنتباه، يلفت واالضطهادالذي األذى، من لقي ما يلق مل
الشريكله،وأنهاهللاحلقيقيإالبعدأنأكرمه بالنبوة،ودعاالناسإىلاإلميانبأناهللواحد 

هوعبدهورسوله.

يفسنواتهالثالثاألولمنالبعثةمليكنهووالفلقدأطلعتناكتبالسريكيفأنالنيب
ما إالسرًّا،وهذا اليقومونواليدعونإليها بعبادةرهبمجهر ا،وأهنمكانوا ليقوموا صحابته

(6)عرفبالدعوةالسرية.

أجلأهمالتضييقوالتعذيبإىلاالبتعادعنأهلمكة،حلماية منالبعثة ويفسنتهماخلامسة
 (1)نفسهم،فكانتهجرهتماألوىلإىلاحلبشة.دينهموأ

وفدقريش إنه الدعوة، والتنكيلبأهلهذه يستجدنوع جديدمنالتآمر احلادثة وبعدهذه
الذيتوىلشأنهبعدوفاةجدهعبداملطلب،للمرةالثانيةالذيأتىإىلأيبطالب،عمه

واهذهاملرةبطلبسخيف،فقدجاؤولكنجاؤ ،إىلأيبطالببنالوليدبناملغريةةدبعماا

                                                           

 (.11-11:ص)،داراهلالل،الطبعةاألوىل،الرحيقاملختوم،ملباركفوريالرمحناصفي(6)

 .(1/4السريةالنبويةالبنكثري)(1)
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بدال عنالنيب ،ويسلمهلمالنيبليأخذه فقالهلم: اليكونليقتلوه، واهللما هذا
(6).اأبد 

،وهلهذاهوآخرماسعواإليهمنالتضييق،ولكنهلتوقفتتآمراتقريشضدالنيب
كال؟!

املقاطعة،تلكاملقاطعةاليتايب امنأفعالقريش،إهنففيالسنةالسابعةمنالبعثة،جندفعال غر
وبينهاشموبيناملطلبالذينناصروهوآزروه،سوىعمهتواطأفيهاأهلمكةضدالنيب

يبايعوهم،والجيالسوهم،الإ،فقدقررأهلمكة،-الذيسيصلىنار اذاتهلب-أيبهلب
ثالث...اخل دامت وملدة  طالب، أيب شعب يف احلصار هذا ومت التامة، املقاطعة أمور من

(1)سنني!

علىالنيب  تضييقواضطهادمنهذااللونقبلأنيتنبأ؟فهلمر 

قبلالنبوةوبعدها،فكيفكيفكانحالهيبنيلناهذاقليلمنفيضيدلناولوعلىيسري
أنيقولبأنا لدعوةكانتثورة.ميكنملدع 

 جدال بأندعوته إنسلمنا نقول: فأينهمأولمثإننا معهكانتثورة، ئكالذينكانوا
 يف الثورةملساندته الذي اجليش ذاك هو وما أعانه؟  بكر أبو أهو أركاهنا؟ (4)إلثبات

الذينأعتقهماليفكهمامنالتعذيبالذي(6)ةوعامربنفهري(1)؟أمهوبالل(3)وخدجية
                                                           

 (.117-6/111سريةابنهشام)(6)

(.17الرحيقاملختومط.داراهلالل)ص:صفيالديناملباركفوري،(1)
 ،مشهور.أولمنأسلممنالرجال،وخليفةرسولاهلل:(هو4)

 ،مشهورة.-رضياهللعنها-أولالنساءإسالم ا،وأوىلزوجاتهنكاح اووفاة :(هي3)

 .31صابنرباح،تقدمتترمجته(هو1)
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دي تقيم كانت اليت الضعيفة الثلة تلك هي أم ؟ عليهما دينهاأغدق على خشية سرًّا نها

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهََٰذَا سُبْ َانَكَ هََٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ؟ونفسها

﴿01﴾(1)

مباقالهقيصرالروميفحماورتهأليبسفيانلنختمو
،حيثيقول:(4)

؛ك لِمَنْفلوكانمنآبائهمِ:قلت؛أنال:فذكرت؟ك لِمَنْهلكانمنآبائهمِ:وسألتك
(3)رجليطلبملكأبيه.:قلت

الشبهة السابعة:
زعمهمبأنالدعوةاإلسالميةيفمكةتولدتمنالنظاماالقتصاديالقائميفقريش،
وإنالدعوةكانتنتيجةللصراعالطبقيالذينشببنيأهلمكة،وأنمندخل
يفاإلسالمليسعناقتناع،وإمناحفاظ اعلىمصاحلهماملادية،وخوف امنأصحاب

وصحبه.مدالسلطةاجلدد،املمثلنييفالرسولحم

                                                                                                                                                                          

فاشرتاه،وكانللطفيلبنعبداهللبنسخربة،وكانممنيعذبيفاهلل،أحدالسابقني،عامربنفهريةالتيميهو:(6)
 (.4/113اإلصابة.)ذكرهبنإسحاقومجيعمنصنفيفاملغازيفيمناستشهدببئرمعونة.أبوبكرمنهفأعتقه

  .61:،اآليةالنورسورة(1)

صحايب،منساداتقريشيفاجلاهلية.وهووالدمعاويةرأسالدولةاألموية.كان:صخربنحرببنأميةهو:(4)
وأبلىبعدإسالمهالبالءاحلسن.تويفباملدينة،،وأسلميومفتحمكة،منرؤساءاملشركنييفحرباإلسالمعندظهوره

 (.4/116األعالمسنةإحدىوثالثني.)وقيلبالشام

.(7،كتابالصحيحيفباب:كيفكانبدءالوحي،رقماحلديث)البخاريأخرجهحديثأيبسفيان(3)
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 وات وخصوص ا كبري ا اهتمام ا املستشرقني بعض (6)اهتم  العوامل(1)وبالشري بتقدمي ،
 النيب اختاذ يف فاعلة عوامل باعتبارها إىلالسياسية العرب يرفع موحد عمل  إجناز قرار

مستوىاألمماملتمدنة.
من على الغالب كان وإن اإلسالم، بعث يف الفاعلة العوامل يف البحث أن واحلقيقة

خصصناهمبالذكرقبلقليل،إالأنمجهوراملستشرقنياملعاصرينقدنبهواعلىتأثريالبيئةيف
،وسعيهبعدذلكإىلتغيريها.تكوينميولالنيب

يفالبيئةاملكية،فقال:كانتاملاديةوكربياءعلىالظلماالقتصادي(4)وقدركزجولدزيهر
اجلاهليةوحتكماألغنياءيفالفقراءهيامليزاتالسائدةعندأشرافتلكاملدينةورأىحممد

هذا؛فأخذيشكومناضطهادالفقراء،وطمعاألغنياء،وسوءاملعاملة،وعدماملباالةبالصاحل
(3)العام.

فيليبحىّت من(1)وركز واألغنياء بنيالفقراء علىموضوعالظلماالجتماعيالسائديفمكة
وهويفكريفحالقومهجهة،وبنياحلضروالبدومنجهةأخرى،فقال:ولقدكانحممد

                                                           

 يفمكة.،وهوصاحبكتاب:حممد14ص(تقدمتترمجته6)

(1 ) يف ولد فرنسي، درجة6111مستشرق على حصوله وبعد املغربية"، العليا الدراسات "معهد يف مدرس ا عنيِّ م.
الدكتوراهعنيأستاذ اللغةالعربيةالفصحىيف"املدرسةالوطنيةللغاتالشرقية"يفباريس،واستمرعلىهذااملنصبحىت

 (.617موسوعةاملستشرقنيص:م.)6174ة.وكانتوفاتهيفسيالتقاعد.له:ترمجةالقرآنإىلاللغةالفرن
 .16ص(تقدمتترمجته4)

 .64:،الطبعةاألوىل،دارالكتابالعريب،صالعقيدةوالشريعةاإلسالمية،جولدزيهر(3)
لبناينمسيحي(1) برنستونبأمريكا، جبامعة وهومنأََلدِّ،كانأستاذا بقسمالدراساتالشرقية القسم، مثرئيسا هلذا

الثقافة بناء يف اإلسالم دور ينتقص دائما أْن حياول أمريكا، يف العربية القضايا عن بالدفاع ويتظاهر اإلسالم، أعداء
،دارلسباعيماهلموماعليهم،مصطفىااالستشراقواملستشرقون.)فضل ويكرهأْنينسبللمسلمنيأيُّ،نسانيةاإل

 (.34:املكتباإلسالمي)بدونتاريخ(ص-الوراق
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يدركبثاقببصرهتلكاهلوةالواسعةاليتكانتتفضلاحلضرالذينكانواعلىشيءكثريأو
قراء،مثيؤِلمهذلك.قليلمنالغىن،وبنيالبدوالف

ايفمكة،وبنيالنيب حيثجعلهوربطواتبشكلمباشربنيالظلمالذيجعلهسائد 
من كان اليت اإلدارة موهبة ميتلك كان أنه مثال  فقرر منه، مباشر وبشكل شخصي ا، يتضرر

املمكنلهتسيريأعظمالعملياتيفمكة.
أبد اليت األفكار أنمجيع مناحلقيقة أوهام، هيجمرد املوضوع هذا يف املستشرقون اها

حيثعدمارتباطالوحيبشكلمباشربالعواملالسياسيةواالقتصاديةالسائدةيفمكةأويف
اليتمناملمكنللباحثأنجيدها،هيأنالوحي الوحيدة والعالقة العرب. منبالد غريها

 احلياة مالمح ليقلب جاء الذي العامل هو إىلنفسه هذا بنا ويؤدي العكس. ال العربية،
التأكيدعلىأنالظلمالشاملكانبالفعلهوسيداملوقفيفعالقاتاألفرادوالقبائلالعربية،

اتأثرالنيب هبذاالظلمعلىاملستوىالعام،بلكانتأثرهولكنالوثائقالتارخييةالتظهرأبد 
له،هوتأثروعالجالرجلالفاضل فقدكانيصلالرحم،وعالجه بدونزيادةوالنقصان.

وحيملالكل ،وُيكسباملعدوم،ويَقريالضيف،ويعنيعلىنوائباحلق.
عندبعضفضالءالعرب.-إماكلهاأوبعضها-وهذهكلهاأخالقوجدت

نبي ا،كمامل-وهويتوافرعلىهذهاألخالقالكرميةقبلالوحيإليه-ومليكنحممد
يصبحأحدفضالءالعربنبي ا،والادعىذلكأحدمنهم.

منالظلمالسائديفإضافةإىلماسبق،فإنالوثائقالختربنامطلق اعنشكوىالنيب
مكةكمايزعمجولدزيهر.

تصور اليت املواد لبعض مجع جمرد هو االقتصادية للعوامل املستشرقني مجهور رصد كان وإذا
الواقعالعريب هواملهم-حينذاك،وتعجز اإلسالمية-وهذا عنإجيادأيةعالقةبنيالنبوة

وبنيهذاالواقع.
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فقدكانتإشارهتمإىلظهورميولعربيةتسعىحنوحتقيقالوحدةالعربيةجمردوهمكبري،إذ"
ةتنمأنأمةتدبفيهاهذهالروح،والتؤثرعنهاكلمةفيها،أوبيتمنالشعر،أوأيةحرك

!وقدنقلالرواةمنأخبارهاكلصغريةوكبرية".ةعنها،ألمريوجبالدهش
باإلسالموحتقيقههلذهالوحدةالعربيةبعدوقدخلطاملستشرقونهناأيض ابنيسعيالنيب

،وبنيوجودمالمحهذهالوحدةالسياسيةعندالعرب،-وهذاشيءصحيحمتام ا-البعثة
(6)الدليلعليها.وهذهجمرددعوى

وهلدخولاإلسالممنقبلاألثرياءمنأهلمكة،مليكنعناقتناع؟بلجملرداحملافظةعلى
املصاحلاملادية،خوف امنالسلطةاجلديدة،أمإنهذهكذلكجمرددعوى؟!

لعجيبة؛باإلسالمأقول:إنهذهالنظريةمناملستشرقنيمعثقافتهموعلمهم
الصفةبعينهاهيحالاملنافقنييفدخوهلماإلسالم،كماذكراهللعنهميفغريمافإنهذه

موضعمنكتابه،فهلكانحالالذيندخلوااإلسالميفمكة،ومنهمالعشرةاملبشرونباجلنة،
كحالاملنافقنيباملدينة؟!

اليتواجههاحممدوقدقدمناآنف ايفالردعلىالشبهةاملاضية،أنواعالتضييقواالضطهاد
ال هذه خوف من املستشرقون ذكره ما ويناقض ينايف مبا البعثة، السلطةبعد من املباركة ثلة

اجلديدة.
 

  

                                                           

 .(317-311:يفالفكراالستشراقي،الطبعةاألوىل،مكتبةالعبيكان،)صنبوةحممدخلضرشايب،(6)
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الشبهة الثامنة:
زعمهمبأنالدعوةيفمكةاختصتبالشدةوالعنف.

الشبهاملثارةحنناآلنأمامشبهةجديدةمنالشبهاليتأثارهااملستشرقون،والشبهةاآلنمن
حولشيءيتصلبالقرآن"حولاملكيواملدين"فيقولون:

وال صلة بالثاين األول تربط ال متعارضني أسلوبني القرآن يف أن يالحظ الناقد الباحث إن
خمتلفة،عالقة لظروف خضع قد الكتاب هذا بأن االعتقاد إىل يدفعنا ببيئات،مما وتأثر
املكي؛متباينة بكلمميزاتاألوساطاملنحطةفنرىأنالقسم ميتاز القسم،منه نشاهد كما

املدينمنهتلوحعليهأماراتالثقافةواالستنارة.
(6)...بابفالقسماملكييتفردبالعنفوالشدةوالقسوةواحلدةوالغضبوالسِ

.املستشرقفيهاكذبتتألفمنمقدماتثالثيفاحلقيقةهذهالشبهةأنواجلواب:
وأنه،ااوإقذاع باب وأنفيهسِ،أنالقسماملكيتفردبالعنفوالشدة:هيأمااملقدماتالثالثف

،ميتازبكلمميزاتاألوساطاملنحطة النتيجة فهوووأما أنالقرآن:اهلدفالذييرميإليه
وأنهخاضعللظروفمتأثربالبيئة.،األجزاءغريمتصلاحللقاتكُك فَمُ

 يفثالثنقاط:الشبةوالردعلىهذه

 النقطة األولى: 

؛اوعنف فينقضهأنيفالقسماملدينشدة ،أماقوهلم:إنالقسماملكيقدتفردبالعنفوالشدة
،وإليكبيان الذلك:فدعوىتفردالقسماملكيبذلكباطلة

                                                           

شبهاتحولاملكيواملدين،شبكةاأللوكة(6)
www.alukah.net/sharia/10331/55834%20http:///بكةااللوكةش 

http://www.alukah.net/sharia/10331/55834%20/


 

 

 

34 

 

تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ :"وهيمدنية"قالتعاىليفسورةالبقرة

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ وقالأيض ا:،(6)﴾42﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۖ  وَالْ ِجَارَةُ 

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  ۖ  مْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ذََٰلِكَ بِأَنَّهُ ۖ  الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ 

وَمَنْ عَادَ  ۖ  فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  ۖ  وَحَرَّمَ الرِّبَا 

بقسميه(1)﴾431﴿ دُونَهُمْ فِيهَا خَالِ ۖ  فَأُولََٰئِكَ أَصْ َابُ النَّارِ  الكرمي القرآن اشتمل وإمنا

والعنف الشدة على واملدين والشعوب؛املكي األفراد إصالح يف الرشيدة الرتبية ضرورة ألن
األمموالدولتقضيأنميزجاملصلحبنيالرتغيبوالرتهيبوالوعدوالوعيدوالشدة وسياسة

 واللني.

باللنيوالصفحوالشدةيفهممنهدعوىانفراداملدينمثإندعواهمانفراداملكيبالعنف
ا.وهذااملفهومباطلأيض ،ودعوىخلواملكيمنذلكاللنيوالصفح

بلتناديأنتقابل،اح فْاوصَن يْـودليلذلكأنبنيالسوراملكيةآياتكرميةتفيضلِ

 ۖ  وَلَا تَسْتَوِي الْ َسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ : السيئةباحلسنةكمايفقولهسبحانهيفسورةفصلتاملكية

 (3).(4)﴾24﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

 
                                                           

 .13:،اآليةالبقرةسورة(6)
 .171:،اآليةالبقرةسورة(1)
 .43:،اآليةفصلتسورة(4)
قاينا(3) العرفان،لزر القرآنمناهل علوم ،يف احلليب، البايب عيسى مطبعة الثالثة، الطبعة ،(6/111-113 )-

 .-باختصار
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 النقطة الثانية : 

سِ املكي القسم يف أن زعمهم من،اباب وأما عندهم املعروف معناه السباب من ويريدون

والل،البذاءة األدب كَبُرَتْ كَلِمَةً  ۖ  مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ فقد،اقةبواخلروجعنحدود

القرآنوحنننتحداهمأنيأتوامبثالواحديف(6)﴾1﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ  تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ 

وهليعقلأنالقرآنالذيجاءيعلمالناس؟!مكيهومدنيهيكونمنهذااللونالقذر،كله
أصولاآلدابخيرجهوعنأصولاآلدابإىلالسباب؟

الذينيصمون،تسفيهاألحالماملتنطعني-اليفالقسماملكيوحده-نعمإنيفالقرآنكله
ويفذلكشديدعنيفبيدأنهيفشدتهوعنفهملخيرجوه،آذاهنمويغمضونأعينهمعناحلق

األدب جادة ومن،عن الشدة يستحقون ألهنم هؤالء مع يشتد أن تتقاضاه احلكمة بل
هبمواخلريهلمأنيشتدعليهم علىلريجعوامصلحتهمهمومنالرمحة عنباطلهمويسريوا

 هدىالدليلواحلجةعلىحدقولالقائل:

 مُحَرْيَـنْىمَلَاعَان يَحْأَسُقْيَـلْا...فَـم ازِحَكُيَنْمَواوَرُجِدَزْيَـالِسَقَفَـ

معاند كل تسكت باهرة ظاهرة املكية والسور اآليات آفاق يف نالحظ أننا على أن، وهي
،كماخلتأيامهيفمكةعلىطوهلا،امنتشريعالقتالواجلهادالقسماملكيخالخلواتام 

الصربوالعفوبالرغممنإيغالاألعداءيفكانإمنا،ومنمقاتلةالقوممبثلمايأتونمنالتنكيل
(1).يفعتوهموجلاجتهمأذاهم

                                                           

 .1:،اآليةالكهفسورة(6)

 .-باختصار-(164-6/111)الطبعةالثالثة،مناهلالعرفانحممدالزرقاين،(1)
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 النقطة الثالثة:

وأمازعمهمأنالقسماملكيميتازبكلمميزاتاألوساطاملنحطةفهومردودعليهمباطلمن
إنأرادوامباذكرواأنأهلمكةكانوامنحطنيألهنم؛أرادوهوجه كلبابدخلوهوعلىأيِّ
اكانتيفبأنقريش ،ألنالتاريخشاهدعدل؛فتلكثالثةاألثايف،يفالفصاحةوالبيانوالذكاء

حكمها إىل ويرجعون رأيها عن يصدرون العرب قبائل مجيع من الزعامة هلا،مركز ويذعنون
مثدام،وكانهلاهذااالمتيازمنقبلاإلسالم،والذكاءيفمضمارالفصاحةوالبالغةقِبْبالس 

هلاوزادعليهايفاإلسالم.
جريئة هتمة املنحطة األوساط مبيزات املكي القسم وصف إن طائشة،مث رضيها،وطعنة ما

دعوته فجر يف اإلسالم أعداء كتاب،ألنفسهم وأهل مشركني وعجم،من وأميني،وعرب
،أعرفالناسباحنطاطالكالمورقيه،علىحنيأنأولئكالعربكانواعلىأميتهم،ومثقفني

يفالقسماملكيمن،امللحدينهيقولولكنسجيتهمملتسمحهبذااهلراءالذي،وعلوهونزوله
القرآن.

،فهوزعمساقط،وأمازعمهمانقطاعالصلةبنيالقسماملكيواملدينوالتعارضبنيأسلوبيهما
ذلكوأدلُّ على نزول:دليل أيام نفسها مكة يف اإلسالم أعداء من البالغة أساطني أن

ألهنمكانواأعقلمن؛امليستطيعواأنيتهمواأساليبالتنزيلمبثلهذااالهتاموالكذب ،القرآن
(6)ا.مفضوح اوافرتاء امكشوف يرونأنهذااالهتاميكونكذب ،اليومامللحدين





                                                           

 .-باختصار-(161-6/146)،الطبعةالثالثة،مناهلالعرفانحممدالزرقاين،(6)
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الشبهة التاسعة:
زعمهمبأنالدعوةيفالعهداملكيأمهلتجانبالتشريع.

بينماالقسماملدينمشحون،:إنالقسماملكيخالمنالتشريعواألحكاماملستشرقونيقولون
التأثرهتبع ،وتأليفهوذلكيدلعلىأنالقرآنمنوضعحممد،بتفاصيلالتشريعواألحكام

امنالعلومجاءقرآنهاملكيخالي ؛فهوحنيكانمبكةبنياألميني،فيهبالوسطالذييعيش
ابتلكالعلوممليئ جاءقرآنهاملدينُّ؛باملدينةبنيأهلالكتاباملثقفنيوملاحل ،واملعارفالعالية

 واملعارفالعالية.
بعةأوجه:رأيفهذهالشبهةنردعلىو

الوجه األول:
املكيّ واألحكامالقسم التشريع من مجلة عليها،ملخيل وجاء بطريقة،بلعرضهلا ولكن

كفإن،إمجالية مخسةجتد الدين هي-مقاصد باهللاليت اإلميان : النفس، وحفظ وحفظ،
اقرأإنشئتقوله،وعنهاإمجاال قدحتدثالقسماملكيُّ-وحفظاملال،وحفظالنسل،العقل

 األنعام  ۖ  أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  ۖ  قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ املكية:تعاىلمنسورة

وَلَا تَقْرَبُوا  ۖ  نَ ْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ  ۖ  وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ  ۖ  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 

ذََٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ  ۖ  وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْ َقِّ  ۖ  نْهَا وَمَا بَطَنَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِ

 (6)﴾010﴿بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

                                                           

  .616:،اآليةاألنعامسورة(6)
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 مجعتالوصاياالعشرهلذهاملقاصداخلمسة.،إىلمتامثالثآياتبعدها

 الوجه الثاني:

إمناهوأمرالبدمنه،ااألحكامباملدينةليسنتيجةملازعموأنكثرةالتفاصيليفتشريع

اخللق وهداية الشعوب وتربية األمم سياسة الط ذلك،يف ،والفشلاخليبةحليفة(6)ةَرَفْأن
هلذابدأاهلل؛وتقدمياألهمعلىاملهمواجبيفنظراحلكمة،والتدرجحليفالتوفيقوالنجاح

وتقوميهابعقائد،بدأهمبإصالحالقلوبوتطهريهامنالشرك،أهمعبادهيفمكةمباهو
وقادهم،فطمهمعنأقبحالعادات،البعثواجلزاءبوامنوا،حىتإذااستقاموا،اإلميانالصحيح

وهذاماكانيفمكة.،مثكلفهمماالبدمنهمنأمهاتالعبادات،إىلأصولاآلداب
نفو وهتيأت ذلك على مرنوا والكمالوملا للرتقي سهم وقتئذ ، املدينةوكانوا إىل هاجروا ،قد

وقواننياإلسالم.،جاءهمبتفاصيلالتشريعواألحكام
زعمو ما فينقضهأن،بأهلاملدينةاملستنريينمنأنذلككاننتيجةالختالطحممداأما

فكيف،لتحرميويفالتحليلوا،القرآنجاءيصلحعقائدأهلالكتابوأخطاءهميفالتشريع
يأخذاملصيبمناملخطئ؟

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُ َاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُناِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِجنِيلُ إِلَّا :اقرأإنشئتقولهتعاىلو

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ وقولهعزامسه:،(1)﴾11﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ  مِن بَعْدِهِ 

                                                           

(.61/346،داراهلداية)بدونتاريخ(جواهرالقاموستاجالعروسمناحلسيين،لزبيديّمرتضىا(6)
 كمايَْطِفُراإِلنساُنحاِئطا ،َأييَِثبُه،وطََفَراحلاِئَط:َوثـََبهِإىلماوراَءه.،الط ْفَرُة:الَوْثُبيفاْرتَِفاع 

 .11:،اآليةآلعمرانسورة(1)
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قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِنيَ  ۖ  إِسْرَائِيلُ عَلَىَٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَاَّلَ التَّوْرَاةُ 
(﴿94﴾6). 

 الوجه الثالث: 
زعمو ما صحيح اأن كان أثرُ؛الو أهللظهر عرب من معهم فيمن املدنيني الكتاب أهل

والرسالةىاألحرهموكانوا،وآفاقاجلزيرة،وفيمنحوهلممنأهلمكة،املدينة النبوة ،هبذه
وجتارقريشالذينكانواخيتلطونبأهل،منفصحاءالعرب،هغريُإليهاكثري اولسبقحممد 

؟!اختالطاالكتابيفاملدينةوالشامأمي 

 الوجه الرابع:

كئكانأساتذتهأولفهال ؛وإنسبلمنجنٍّ،منمكينيومدنيني،ةىالكاف أنالقرآنحتد 
!واحدةقصرية ولويفمقدارسورة ،يستطيعونأنجياروه

(1)؟مثياهلاصفاقةياهلافرية 

الشبهة العاشرة:
سالم؛فأتىىلاإلمليكنقادر اعلىالتعبريودعوةالناسإزعمهمأنالرسول

بسورقصرية.
يدلعلى،معطولالسورواآلياتاملدنية،:إنقصرالسورواآلياتاملكيةاملستشرقونلونيق

املدين والقسم املكي القسم بني الصلة مبميزات،انقطاع ميتاز املكي القسم أن على ويدل

                                                           

 .14:،اآليةآلعمرانسورة(6)

 (.111-6/163مناهلالعرفانيفعلومالقرآن)،حممدالزرقاين(1)
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لتأثرحممدوي،األوساطاملنحطة نتيجة هذا ،بالوسطوالبيئةدلعلىأنالقرآنيفمنطه
وملاوجديفاملدينةبني،جاءتسوراملكيوآياتهقصرية؛ابنياألمينييًّمِفلماكانيفمكةأُ

وغرضهممنإلقاءهذهالشبهةالتشكيك،جاءتسوراملدينوآياتهطويلة؛مثقفنيمستنريين
،وممااهلليفأنالقرآنمنعند :سيأيت،كنظرائهامنالشبهات،ممامر 

 (6)﴾ 44﴿رُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِ
مبأمور:هسيكوننقضشبهتو

اقصريةويفالقسماملدينسور ،مثلسورةاألنعام،اطويلةأنيفالقسماملكيسور أولها: 

 فكالمهااليسلمعلىعمومه.؛(1)﴾0 ﴿إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ.  سورةمثل

الغالبةالالكليةالشاملةثانيها:  الكثرة أرادوا نسلمههلم؛إذا هاليدلعلىماأن دَيْبَـ،فهذا
ال،وطولمعظمالسوراملدنيةوآياهتا،ألنقصرمعظمالسوراملكيةوآياهتا؛عليهاورتبواافرتو

بنيقسميالقرآن الصلة يقطع ومدنيه، مكيه ذوقيف، صاحب كل حيسها كما الصلة بل
 البالغةحمكمةوشائعةبنيكافةأجزاءالتنزيل.

نيمكيةبنيآياتسورمدنيةوتالحظآياتمدنيةبعلىأنكتالحظآيات 
بليروعك،وبرغمذلكاليكادأحدحيسالتفاوتأوالتفككواالنقطاع،آياتسورمكية

 !ومجالالتناسقواالنسجام،وكمالاالتصال،مابنياجلميعمنجاللالوحدة

                                                           

 .41:،اآليةالتوبةسورة(6)
 .6:،اآليةالنصرسورة(1)
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منامتيازالقسماملكيمبميزاتاأنقصرالسورواآلياتاملكيةاليدلعلىمازعمو: اهثالث
،وآيةفهمهوذكائه،باملخاطَواإلجيازمظهررقيِّ،بلالقصرمظهراإلجياز،األوساطاملنحطة

فالسبيل؛اوفهم أمامنكاندونهذكاء ،هومناخلطابأقصرُ،هحبيثيكفيهمنالكالمموجزُ
 .إنمليكنباملساواةوالتوسط،إىلإفادتهإالباإلسهابوالبسط

ايفمسهب وجاءقسماملدينطويال ،ايفمعظمهاموجز قصري وهلذااملعىنجاءقسمالقرآناملكي
منقبائل(6)منأنالقرشينييفمكةكانوايفالذؤابةويرجعذلكإىلماأشرناإليهقبال ،أكثره

وآياتهدْفالبَ؛وفصاحةوبالغةذكاء ،العرب رعاية ،عأنخياطبهمالقرآنبالقصريمنسوره
بغريماخياطبمنكاندونه.ومنهنا،النابهبيانيفخطابالذكيّحلققانونالبالغةوال

علىهذامنأنالقرآنكاننتيجةاتعرفمبلغمايفهذهالشبهةمنزيفوكذبفيمارتبو
حىت،باحنطاطأهلمكةيفالقسماملكيوباستنارةأهلاملدينةيفالقسماملدينلتأثرحممد

(1)يفالثاين.طويال ايفاألولجاءقرآنهقصري 

الشبهة الحادية عشر:
األدلةوالرباهنيعلىالعقيدةزعمهمأنالعهداملكيمليتناولفيهالرسول

اإلسالمية.
خبالفقسمه،قدخالمناألدلةوالرباهني:إنالقرآنيفقسمهاملكيّيردداملستشرقونقوهلم

باألدلةاملدينّ مليء القرآنبالوسطالذي،مدعمباحلجة،فإنه برهانجديدعلىتأثر وهذا
.كانفيهحممد

                                                           

يفأَْعَلىناِصَيِةالَفَرسِ:1/361تاجالعروس(جاءيف6)  .ُذَؤابَُةالَفَرِس:َشعر 

 (.6/161/163)،دارالفكربريوت،،الطبعةاألوىلمناهلالعرفانيفعلومالقرآنحممدالزرقاين،(1)
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علىالشبة تأثرحممد:  أوالا :رد منأنالقرآنلوكاننتيجة أسلفنا بالوسطالذيمبا
فيظفر؛ولكانأعرفهبذاالنقضفيه،لكانالوسطأوىلبتوجيههذااملطعنعليه؛يعيشفيه

ه من دعوته إبطال إىل ويدخل الواسععليه الباب نعرف،ذا الرسولوكما مكةأن يف
 ليسلعداوهتمدواء.،لداءاواملدينةكانلهأعداء 

باعتبارأهنممصدرها،صحأنتكونالنبوةهلموول،لبطلتنبوته؛أنهلوصحهذاا: ثانيا 
فيها وأهنمأساتذته ، النقضيقاليفرد ،اليتتدلعلىفسادفطرهتم،املاضيةالشبهوهذا

 همعلىاحلقيقةوالتاريخواالستخفافبعقولالناس.يوعلىمقدارتبجحهموجتن

حافلبأقوىاألدلةوأعظمألنالقسماملكي ؛أنكذهبميفهذهالشبهةصريحمكشوفا: ثالثا 
 يفاإلهلياتوالنبواتوالسمعيات.،احلججعلىعقيدةاإلسالم

وهويرفعقواعدالتوحيدويزلزلبنيانالشركإذيقول:،يفسورةاملؤمنوناملكيةاستمعإليه

إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلََٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىَٰ  ۖ  مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلََٰهٍ 

لَوْ كَانَ فِيهِمَا وإذيقوليفسورةاألنبياءاملكية:،(6)﴾90 ﴿ سُبْ َانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ  بَعْضٍ 

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ :وقالتعاىل﴾44 ﴿فَسُبْ َانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ  ۖ  آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا 

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  ۖ  هََٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي  ۖ  قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ  ۖ  دُونِهِ آلِهَةً 

 (1)﴾42 ﴿فَهُمْ مُعْرِضُونَ  ۖ  الْ َقَّ 

 

                                                           

 .16:،اآليةاملؤمنونسورة(6)

 .11،13:،اآلياتاألنبياءسورة(1)
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وَمَنا كُننتَ تَتْلُنو    إذيقـول:علىنبوةحممـدلُلِّدَوأنصتإليهيفسورةالعنكبوتاملكيةوهويُ،

أَوَلَمْ يَكْفِهِنمْ  وقالتعاىل:, ﴾2٤ ﴿إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ  ۖ  مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ 

 (6)﴾10﴿إِنَّ فِي ذََٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىَٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  ۖ  أَنَّا أَنْاَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىَٰ عَلَيْهِمْ 

حجتــهالــيتأقامهــالتقريــراقتــدارهعلــىالبعــثبعــداملــوتيفقولــهســبحانهمــنســورةقوتــدبر

رِّزْقًنا  ،وقنال تعنا :    ﴾9﴿مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْ َصِيدِوَنَاَّلْنَا املكية:

 (1)﴾00﴿كَذََٰلِكَ الْخُرُوجُ  ۖ  وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا  ۖ  لِّلْعِبَادِ 

 (4)﴾01﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ا:وقولهفيهاأيض ،

يقول: إذ السجدة أَمَّا الَّذِينَ ﴾0٤﴿يَسْتَوُونَ لَا ۖ  أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًاويفسورة

 .(3)﴾09﴿آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ َاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىَٰ نُاُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 



ولكن،التكادختلومنهاسورةمنالسوراملكية،وبراهنيبارعةإىلغريذلكمنأدلةساطعة
اهلدى على العمى استحبوا واالفرتاءفاستمرءوا؛القوم الكذب !هذا

                                                           

 .16-33:،اآلياتالعنكبوتسورة(6)

 .66-1:،اآلياتقسورة(1)
 .61:،اآليةاملؤمنونسورة(4)
 .63،61:،اآليتانالسجدةسورة(3)
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منه كله واألمر بيديه علىاحلقفإنقلوباخللق يثبتنا وأن الفتنة شر نسألاهللأنيكفينا
(6)وإليه.

 صِرَاطٍعَلَىَٰ  يَشَأْيَجْعَلْهُوَمَنْ  يَشَإِاللَّهُيُضْلِلْهُمَنْ  ۖ   الظُّلُمَاتِفِي  كَذَّبُوابِآيَاتِنَاصُمٌّوَبُكْمٌينَ وَالَّذِ

 .(1)﴾49 ﴿مُسْتَقِيمٍ 

الشبهة الثانية عشر:
صفةالتدين،ويصفونهبغريهامنالصفاتاليتنفىاملستشرقونعنحممد

يتساوىفيهاالكثريمنالبشر.
ا ،ىحببإليهاخلالء؛فكانيتعبدربهيفخالءمنغارحرقبلأنيبعثاهللنبيهحممد 

يستمتعبتلكاخللوةاليتيرغبفيهاإىلخالقه،وأمابعدأنبعث،فالتسلعنحاله،فهو
وددلوليه؛كاننامه،كلهعبادةوطاعةلربه،بلإنهولفرطحبهالتعبدوالتمناستيقاظهإىلم

منمتعبد .اتقاهنومه،فماأعظمهمننيب!وماأجلهمنرسول!وماحيتسبحىت
،فإنناس اممنختماهللعلىقلوهبم،وجعلعلى-ومعماعرفعنهمنذلك-إالأنه

كانداعي ااشرتاكي ايهدفإىلحتقيقالعدالةيفاجملتمعيبأبصارهمغشاوةيزعمونأنالن
،ويستدلونعلىذلكبأموريفطنهلاالغيبقبلالذكي!فما(4)العريب،وليسهورجلدين

أعظمهامنفرية !وماأحقرهمنهبتان!

                                                           

 (.141-6/147القرآن)مناهلالعرفانيفعلوم(6)
 .41:،اآليةاألنعامسورة(1)

خنبةمنكبارالعلماء،موسوعةبياناإلسالميفالردعلىاالفرتاءاتوالشبهات،دارالنهضةمصر.(4)
http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-04-0016&value=&type=
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 الذينينفونعنحممد  ليعجبأشدالعجبمنهؤالء ويصفونهإناملرء التدين، صفة
إىلأنبغريهامنالصفاتاليتيتساوىفيهاكثريمنالبشر؛ألنالبشريةقاطبةمنذآدم

رجال أخلصيفعبادةاهللوالدعوةإىلتوحيدهمثل-ولنتشهد-تقومالساعة،ملتشهد
لعبادةاهللحممد مثاال جلي ا طلبمرضاته،فقد،و،فاملتأمليفسريتهالعطرةجيدها

اليفعلشيئ اإالهلل،فكانالحيبإذاأحبإالهلل،واليكرهإذاكرهإالهلل،كانالنيب
لنفسهقّط!إالأنتنتهكحرمةهلل؛فيغضبمنأجلاهلل؛فكانتحياتهكماومليغضب

 (6)﴾014 ﴿رَبِّ الْعَالَمِنيَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَ ْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِأمرهربه:

املستشرقني،وذلكمنموقفنيفحسبمن(1)وسنلقيهذهالشبهة،ونلحقهابسباطة
:سريةسيدولدآدم

 املوقفاألول:ثباتهعلىالدعوةهللرغماإليذاءواإلغراء:

لناسمنالظلماتإىلالنور،ومنالضاللإىلابالدعوةإليه،بإخراجرسولهأمراهلل
فامتثل،وأمرهأنيبدأأوال بدعوةأهلهوعشريتهوالقومالذينبعثفيهم،الطريقاملستقيم

ال اهللوحده بعبادة وأمرهم ونذير ا، رسولاهللإليهمبشري ا أنه وأخربهم ومجعقومه ربه، أمر
اآلباءواألجداد،إتباعشريكله،وهناهمعنعبادةاألوثاناليتالتنفعوالتضر،وهناهمعن

وتقليدهميفمعتقداهتمالباطلة.

                                                           

 .611:،اآليةاألنعامسورة(6)
الزاوي(1) طاهر -ابناألثرياجلزري، الطناحي، العامة،)بدونتاريخ(النهايةيفغريباحلديثواألثرحممود املكتبة ،
1/441.)

نازل
َ
ِهَيالُكناسةنْفُسها.:َوِقيلَ،السَُّباطَُةوالُكناسُة:املوضُعال ِذييـُْرَمىِفيِهالرتاُبَواأَلْوَساُخَوَماُيْكَنسِمَنامل
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به جاء ما مسعوا واستعظفلما وتسفيهأحالمهموأحالمطارصواهبم، عيبآهلتهم، موا
؛فناصبوهالعداءالشديد،وتنكروالدعوته،وسعواجاهدينلصدهوصرفه(6)آبائهموأجدادهم

الوسائل،ومنهذهالطرقاليتسلكوهالصده :السخريةواالستهزاءعنهابكلالطرقوشىت 
،واتفقواعلى(4)،وألصحابه،فقدألقواعليهسالاجلزور،واإليذاءالبدينله(1)باللفظ

،وعلى(7)،وكسروارباعيته(1)،وأدمواعقبيه(1)رأسها،وحاربوهيفمدينته،وشجو(3)قتله
ابتغاءملرضاةربهالرغممنكلذلكحتملالنيب ،الدعوة عنهذه ا ،ومليرتاجعأبد 

كلجانب،ومليهادنفيها،ومليساومعليها،مثلمايفعلغريهمناليتأل بتعليهاألعداءمن
طالبالدنيا.

والعلن،قبلالبعثةوبعدها:  املوقفالثاين:عبادتههلليفالسرِّ

وإن-إبراهيمدينقو ام اهللتعاىلطالب امرضاته،فلميعرفقبلالبعثةإاللقدكان
ايطلبرضااهللتعاىل،وقدصفت-كاننالهالتحريف فقدعرفمايكفيهألنيكونعابد 

 املستقيمة، الفطرة كانت إبراهيم ملة أن وعلم فأهلم، قلبه وخلص فأدركت، واحلنفيةنفسه
السمحة؛فاختارهاوسلكسبيلها.

                                                           

 .(1/617السريةالنبويةالبنهشام)(6)

املصدرالسابق.(1)
 .(1/11)حممداأللباين،صحيحالسريةالنبوية،الطبعةاألوىل،املكتبةاإلسالميةعمانـاألردن.(4)

 .(4/7السريةالنبويةالبنهشام)(3)

 .(3/13)السريةالنبويةالبنهشام(1)

 .هشامالسريةالنبويةالبن(1)

 .السريةالنبويةالبنهشام.(7)
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لقهقبلأنينزلعليهكتابهاد كانتيفقلبهونفسهوكيانهوخفالعبادةاملتجهةإىلاهلل
يذهبحريته،ووجدالكتابينريلهالسبيل،ويفصليفاألحكام،والشكأنالعبادةتكون
أهدىبعدالتنزيل،وأهنايفاجلاهليةقبلالبعثةكانتيفقلبهبذرةصاحلةمنت؛ألهناكانتيف

،ومعذلكآتت طاهرةخصبة،ومليكنهلاسقيوالراع  أكلها؛فبعدالبعثةاحملمديةأرض 
جاءهاالسقيوالرعيفربتومنت،وازدهرتيفقلبخملصمدرك،وصارقريب امناهللتعاىل
بقلبهالطيباملخلص،ومبعرفةشرعهتعاىل،وباتصالالوحيدوم امنغريانقطاع،فكانبذلك

دة وخوف امناهللوإرضاءله.أعبدخلقاهللتعاىل،وكلماازدادعلم اباهللوشرعهازدادعبا
بنمالك فعنأنس 

.وسئلعنصومرسولاهلل-(6)
نـََرىأَن ُهاَليُرِيُدَأْنيـُْفِطَرِمْنهُقال: نـََرىأَن ُهاَليُرِيُد،َكاَنَيُصوُمِمَنالش ْهِرَحىت  َويـُْفِطُرَحىت 

َواَلنَاِئم اِإال رَأَيـَْتُه،ُمَصلِّي اوَُكْنَتاَلَتَشاُءَأْنتـَرَاُهِمَنالل ْيِلُمَصلِّي اِإال رَأَيـَْتهُ،َأْنَيُصوَمِمْنُهَشْيئ ا
 (1)نَاِئم ا.

اهللماغفرقدأليس،اهللرسوليا:فقيلله؛(4)حىتتورمتقدماهأنهقاموقدجاءعنه
اَأُكونُأََفالَ:"قال؟تقدممنذنبكوماتأخر (3)".َشُكور اَعْبد 

                                                           

(6 هو: بنضمضمالن ( أبومثامة،األنصاريخلزرجيياارجّأنسبنمالكبنالنضر أبومحزة:، صاحبرسولأو
دمشق،ومنهاإىلالبصرة،فماتمثرحلإىل،إىلأنقبضوخدمالنيب،امولدهباملدينةوأسلمصغري ،وخادمهاهلل

 (.1/13األعالم.)وهوآخرمنماتبالبصرةمنالصحابةوتسعني،سنةثالث فيها

وقال:حديثحسنصحيح،(711،باب:سردالصوم،رقماحلديث)الرتمذيأخرجهحديثأنسبنمالك(1)
.
 1/133،الطبعةالثالثة،مكتبةاإلمامالشافعي،التيسريبشرحاجلامعالصغري)عبدالرؤوفاملناويقال:أيتتشقق.(4)

(3) رقماحلديث)البخاريأخرجه الفتح، تفسريسورة احلميد3111،كتابالصحيح،باب: ي(، " رقم"يفمسنده
(،وهذالفظاحلميدي.711احلديث)
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الدرداءولقدثبتعنأيب
َشْهِرَرَمَضاَنيفيفَخَرْجَناَمَعَرُسوِلالل ِهأنهقال:(6) َحرٍّ

ِةاحلَْرِّ،َشِديد  ِإْنَكاَنَأَحُدنَالََيَضُعَيَدُهَعَلىرَْأِسِهِمْنِشد  َوَماِفيَناَصاِئم ،َحىت 

(4).(1)هَوَعْبُدالل ِهْبُنَرَواحَ،ِإال َرُسوُلالل هِ

َكْيَفَكاَنَعَمُل،يَاأُم اْلُمْؤِمِننيَ:قـُْلتُ،(1)َسأَْلُتأُم اْلُمْؤِمِننَيَعاِئَشةَأنهقال:(3)ةوعنعلقم
َشْيئ اِمَناألَي امِ،الن يبِّ ،َوأَيُُّكْمَيْسَتِطيُعَماَكاَناَل،َكاَنَعَمُلُهِدميَة :قَاَلتْ؟َهْلَكاَنخَيُصُّ
(1)؟!َيْسَتِطيُعالن يبُّ

نرىعبادته للقرآندائمة،وكانحيرِّضأصحابهعلىأنوهكذا ذكردائم،وتالوة فيها
بأنالقرآنأنزلعلىقلبه؛قالهلم:إنهحيبأنيسمعهويقرؤ ذكروه وهويسمع،فإذا منا

(6)غريه.

                                                           

احلكماءالفرسانالقضاة.كان:صحايب،منالدرداء،أبواخلزرجىنصاريعوميربنمالكبنقيسبنأميةاأل(هو:6)
قالابناجلزري:هوأحدقبلالبعثةتاجر  يفاملدينة،مثانقطعللعبادة.وملاظهراإلسالماشتهربالشجاعةوالنسك. ا

 (.1/13للزركلياألعالم).سنةاثنتنيوثالثنيماتبالشام،بالخالفا،علىعهدالنيبالذينمجعواالقرآن،حفظ 

شهدالعقبةمع،أحدشعراءالنيبنصاري،مناخلزرج،أبوحممد:صحايب،بنثعلبةاألرواحهبداهللبنع(هو:1)
وأحد وشهدبدر ،عشراالثينوكانأحدالنقباء،نصارالسبعنيمناأل واخلندقواحلديبيةا وكانأحداألمراءيفوقعة،ا

 (.3/31للزركلياألعالم.)فاستشهدفيهاسنةمثان مؤتة

(.1131،يفالصحيح،باب:التخيرييفالصوموالفطريفالسفر،رقماحلديث)(أخرجهمسلم4)
أدركت:ظبيانوأب،قالولديفحياةرسولاهلل،الكويفّالنخعيُّ،أبوشبيل،علقمةبنقيسبنعبداهلل(هو:3)

نتنيوستني،وقيلغريذلك.ماتسنةاثيسألونعلقمةويستفتونه.امنأصحابالنيبناس 
 (.7/133ابنحجرهتذيبالتهذيب،الطبعةاألوىل،دارالفكر،

 .41ص(تقدمتترمجتها1)

،يفصحيحمسلم(،ومسلم1616،يفالصحيحباب:القصدواملداومةعلىالعمل،رقماحلديث)(أخرجهالبخاري1)
 احلديثمتفقعليه.(.6311باب:فضيلةالعملالدائم،رقماحلديث)
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ومعدوامهعلىالعبادةاليتوصفهاالقرآنالكرمي،ودعائهإليهاوتبيينها،إالأنهومعذلككان
كثرياالستغفار؛ألناالستغفارعبادةيفذاته؛ألنهإحساسبوجوبااللتجاءإىلاهلل،وفيه

وهوإحساسباحلاجةإحساسبقصورمايؤديهالعبدمنالعبادة،وهذافيهاستصغارللعمل،
 العمل بأن وشعور وجالله، عظمته وإىل منه، والقرب اهلل -إىل كبري ا يكن صغري-مهما

علىاهللتعاىليفهذهالعبادة،وإنالشعور بالنسبةهللتعاىل،ومنيستكثرحسناتهكأنهمينُّ
صُِّنعبادتهباالستغفار؛حيُباالستغفاروااللتجاءإليهبعيدعناملنِّ؛لذاكانسيدالعابدين

 هريرة أيب فعن االستكثار، يف وقوع منه يكون ال حىت
(1) الل ِهقال: َرُسوَل ْعُت مسَِ

ُ(4)".اْليَـْوِمَأْكثـََرِمْنَسْبِعنَيَمر ة أَلْستَـْغِفُرالل َهَوأَُتوُبإِلَْيِهيفَوالل ِهِإينِّ:"يـَُقول

رجلنإنهمليكذلك،فكيفيقالبعديفعالقتهبربههكذاكانحالرسولاهلل
لتوزيعالثروات؟!دين اشرتاكيٍّ وإنهجمردداع 

بهمنصف! (3)هذاماالميكنأنيقولهعاقلأويُقرُّ

الشبهة الثالثة عشر:
كذبوتلفيق،وأنهيشهدلنفسه.زعمهمأندعوةالرسول

                                                                                                                                                                          

البخاري6) )(أخرجه احلديث رقم غريه، من القرآن يسمع أن أحب من باب: الصحيح يف ومسلم3711، يف(، ،
 متفقعليه(.6114صحيحمسلمباب:فضلاستماعالقرآنمنحافظه،رقماحلديث)

 .43ص(تقدمتترمجته1)

 (.1133يفاليوموالليلة،رقماحلديث)،الصحيح،باب:استغفارالنيب(أخرجهالبخاري4)

خنبهمنكبارالعلماء،موقعبياناإلسالمالردعلىاالفرتاءاتوالشبهات،دارالنهضةمبصر.(3)
http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-04-0016&value=&type= 
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 ﴾14 ﴿َكَذَٰلَِك مَنا َأتَنى الَّنِذيَن مِنن قَنبْلِِهم مِّنن رَّسُنوٍل إِلَّنا قَنالُوا سَناحٌِر َأْو مَجْنُنوٌن            قالاهللتعاىل:

،لـيسبغريــبتلـكالفريــةالـيتيــدعيهاســفهاء(6)﴾14 ﴿بَننلْ هُننمْ قَننوْمٌ نَنناغُونَ  ۖ  أَتَوَاصَننوْا بِننهِ 

املشركنيواليهود،الذينقـالاهلل،فهميفذلكخلفملنسلفهممناملستشرقنيعلىنبينا

قَّ وَهُنمْ  الَِّذيَن آتَيْنَاُهْم الِْكتَاَب يَعْرِفُونَُه كَمَنا يَعْرِفُنوَن أَبْنَناَءُهْم َوإِنَّ فَِريقنًا مِننُْهْم لَيَْكتُمُنوَن الْ َن       عنهم:

 .(1)﴾ 021﴿يَعْلَمُونَ 

املطاوعالذيسنكسرهفينكسر،،ولنميسنالغوبمنالردعلىهذهالفرية؛ألهنامنالفعل
ولننستجلبمعاولكبرية،والعدد احديثة،بلسنكتفيمبايسداحلاجةمنذلك،فإنكإن

أردتقتلمنلة،ملحتتجإىلآالتتعينكعلىقصفها؟!

:برباهنيأربعة،تكفيلَفَهَمهوسنورد

بالصدقيفقومه:اشتهارالنيبالبرهان األول:

تلقيبالنيب كانمن منإنما املشركنيبالصادقاألمنيخلريشاهد أقاموايف قريش،
والواقعيشهدللنيب فكانالصادقالدليلعلىأنفسهم، إالصدق ا؛ بالبعثة ازداد ما أنه

األمني،ومازالصادق امصد ق اأمين ا،جذببصدقهوعظيمخلقهكثريمنأهلمكة؛فصدقوا
و دعوته، ا منهمبأنحممد  إميان ا يفإمياناتبعوه سبب ا فكانصدقه اليكذبواليتقول؛

بصدقهوعظيمخلقهنالمنثقةأنالنيب-يفهذاالصدد-هؤالءمجيع ا،وجديربالذكر

                                                           

 .14-11:،اآليتانالذارياتسورة(6)

 .631:،اآليةالبقرةسورة(1)
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االجتماعيوالعمليوالعقدي، منحوله،حىتلقدكانصدقهسبب ايفأحداثكثرية،منها
وزواجهمنها،بلوإمياهنابدعوته،-رضياهللعنها-منذلكجتارتهخلدجيةويفحياتهكلها،

.ومساندهتالهوشدهامنأزره

إنالصدقهواملعجزةاألوىلاليتدفعتالناسإىلاإلميانبالرسالةاحملمدية،وظلاليقنيهبذا
بالرسالة،حىتأنحىتمعكفرهمالصدقيفسويداءقلباجملتمعاملكّي،لسيدناحممد

الذلك،فقال فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ  ۖ  قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَ ْاُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ القرآنالكرميجاءمؤيد 

 .(6)﴾44 ﴿وَلََٰكِنَّ الظَّالِمِنيَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْ َدُونَ 

 قبلالبعثةوبعدها:تناقضموقفاملشركنيمنالنيبالبرهان الثاني:

النيبامإناهت بعدالبعثةيناقضماوصفوهمنصدقوأمانةقبلها،قريش  منكذبوتقوُّل 
يعلمأنهجاءبدينالوحدانيةالذيسفهأحالمهم،النيبدينذلكأنالواقفعلىطبيعة

آهلتهم،وخالفماكانعليهآباؤهم،وطبيعيأنيقفهؤالءيفالبدايةموقفاملعادي وسب 
االصادقاألمني .هلذاالدينوصاحبهحىتلوكانحممد 

بالتناقضاحلاصلبنيموقفهممنه املعاندينمليعبأ منهؤالء قبلالبعثة،غريأنأحد ا
علىمدىتلكاملفارقةممارواهابنعباس رضياهللعنهما-وموقفهممنهبعدها،وليسأدل 

 (1)﴾402 ﴿َ  وَأَنْذِرْ عَشِريَتَكَ الْأَقْرَبِنيأنزلتقَاَلَلم اقال:-

                                                           

 .44:،اآليةاألنعامسورة(6)
 .163:،اآليةالشعراءسورة(1)
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َبيِن:"َعَلىالص َفاَفَجَعَليـَُناِدىَصِعَدالن يبُّ َبيِنيَا ،يَا يٍّ"َعدِِفْهر  َحىت  .لُِبطُوِنقـَُرْيش 
هلََ أَبُو َفَجاَء ، ُهَو َما َرُسوال لِيَـْنظَُر أَْرَسَل خَيْرَُج َأْن َيْسَتِطْع ملَْ ِإَذا الر ُجُل َفَجَعَل ، اْجَتَمُعوا ب 

فـََقالَ قِيْبِاْلَوادِأَرَأَيـَْتُكْمَلْوَأْخبَـْرُتُكْمَأن َخْيال :"َوقـَُرْيش  "تُرِيُدَأْنتُِغرَيَعَلْيُكْم،َأُكْنُتْمُمَصدِّ .ي 
َعَلْيَكِإال ِصْدق ا.قَاَل نـََعْم،َماَجر بـَْنا َيدَفَِإينِّ:"قَاُلوا بـَنْيَ َلُكْم يَْنِذير  َشِديد  ."َعَذاب 

 (6).هِلََذامَجَْعتَـَناتـَبًّاَلَكَسائَِراْليَـْوِم،أَ:فـََقاَلأَبُوهَلَب 

فانظركيفحتولاملوقفمنالنقيضإىلالنقيضيفحلظةواحدة،وانظرإىلبراعةاالستهالل،
العرض،وبالغةاحلوارمنه وألزمهمبتصديقه،ولباقة وتأملكيفاستنطقهمبصدقه، ،

ليرتكالكذبعلىالناس،ويكذبعلىاهلل؟!فماكان

بالصدقوهنيهعنالكذب،ممايوجباليقنيبأنهبعيدعنالكذبأمرهالثالث:البرهان 
 املتأمل -إن -املنصف حممد اخلامت النيب رسالة عليه اشتملت ما القرآنلطبيعة يف

والسنة،ليقفعلىمافيهمامنأمربالصدق،وهنيعنالكذبوحتذيرمنآفاتاللسانأيًّا
كاناحلال!

علومأنمماحثاإلسالمعليهمناألخالق،صدقالشخصيفالقولوالعمل،ويفكلوم
كاذباأنيكونحالوشأنمعنفسهومعغريه،وقبلكلشيءمعخالقه،فكيفللنيب

ربِّ عن بلغ الذي قولهوهو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِنيَ :العزة

﴿009﴾(1) 

                                                           

،يفباب:تفسريسورةالشعراء،رقماحلديث-رضياهللعنهما-،الصحيح،حديثابنعباس(أخرجهالبخاري6)
(3311) 

 .661:،اآليةالتوبةسورة(1)

73 
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ألنيستبعداملنصفأنعنربههذابعضممابلغهالنيب بشأنالصدق،وهوكاف 
(6)؟!-مازعمواعلىحدِّ–كذبالب-القدوةاملبلغلتلكاألوامروالنواهي-يسمالنيب

شهاداتبعضاملستشرقني:الرابع:البرهان 

:إنهالميكنأنيكون"حممد"كذوب ا؛فإنهإنكانكذلك(1)يقولاملستشرقكارليل
فاليستطيعأنيأيتمبثلهذاالدِّينالعجيب!واهللإنالرجلالكاذباليستطيعأنيبينبيت ا

علىاختالفأنواعها،فمابالكمبوادبناءصرحشامخمناللِِبإذامليكنعليم امبوادالبناء،
البنيانمدعماألركانمثلديناإلسالمالذيظل علىقوتهوعظمتهقرون اطواال ؟!

:إنمنأدفعاألدلةعلىصدق(4)ويقولالكاتباإلجنليزياملشهور"هـ.ج.ويلز"
مطلعنيعلىأسراره،ولوبرسالته"حممد"كونأهلهوأقربالناسإليهيؤمنون ،فقدكانوا

(3)شكوايفصدقه،ملاآمنوا.



                                                           

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

رقاإلجنليزيتوماسكارليل،احلائزعلىجائزةنوبل،مؤلفكتاب"األبطال"شت،الفيلسوفواملسحسنيحسين(1)
.(631:،الطبعةاألوىل،دارالكتابالعريب،صغربيةمنصفةيفعيونالرسولالشهري.)

الكاتبواألديبالربيطاينم(هو:6131–6311هربرتجورجولز)،قالواعناإلسالم،(عمادالدينخليل4)
،توىلالتدريسبضعسننيمثانصرفللتأليف.اشتهربقصصهم6333املعروف.حصلعلىبكالوريوسالعلومسنة

.معاملتاريخاإلنسانية:مؤلفاته.منيعتمداخليالالعلميالذي
 (.631ص:/http://www.saaid.netموقعصيدالفوائد

 (.171:ص)،طبعبإشرافحممدعويضة)بدونتاريخ(املستشرقونواإلسالم،،(زكرياهاشم3)
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 (6)﴾44 ﴿فَأَنَّىَٰ تُصْرَفُونَ  ۖ  فَمَاذَا بَعْدَ الْ َقِّ إِلَّا الضَّلَالُ  ۖ  فَذََٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْ َقُّ 

الشبهة الرابعة عشر:
ا حزنحزن اغدامنهمرار اكييرتدىمنرؤوسزعماملستشرقونأنالرسولحممد 

اجلبال،فكلماأوىفبذروةجبللكييلقيبنفسهتراءىلهجربيلفقال:"ياحممد
إنكرسولاهللحقا"؛فيسكنحالهوتقرنفسهفريجع.

حاولاالنتحارأكثرمنمرة،ويستدلونعلىذلكبأنهيدعيبعضاملشككنيأنالنيب
نهالوحيفرتة ترتاوحبنيالسنتنيونصفإىلالثالثسنوات؛حاولملاتأخرع

 ،وقدآنسهالقرآنيفقولهتعاىل:(1)اجلبالاالنتحاربإلقاءنفسهمنذراشواهق

،وأنهأصيبباليأسواإلحباطلعدمإميانالناسبدعوته؛(4)﴾4 ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىَٰ

: تعاىل قوله بدليل نفسه، قتل فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىَٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهََٰذَا فحاول

 (3)﴾1﴿الْ َدِيثِ أَسَفًا 

                                                           

.41:،اآليةيونسسورة(6)
 

-،َيْشَهقَُشَهقَ(.6/411يفشرحغريبالش رحالكبري،املكتبةالعلمية،املصباحاملنريالرفاعي،(1) ُشُهوق ا–بَِفْتَحتَـنْيِ
 َشَواِهُقَوَشاِهَقاَشاِهَقة َوِجَبال َشاِهق فـَُهَو،اْرتـََفعَ:
 .4:،اآليةالضحىسورة(4)
 .1:،اآليةالكهفسورة(3)
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(6)مبايتناىفمععصمته؛حماولة منهملنفيهاعنهتدرجيي اويرمونمنوراءذلكإىلاهتامه
ا. ،ولنيستطيعواأبد 

  :الشبهةتفنيد

أوال :الرواية:

نذكرفيمايليخترجي اجممال للروايةاليتوردفيهاهذااخلرب:

البخاري عند (1)ورد الوحي1/1116/1136يفكتابالتعبري) بدء (يفحديثكيفية
،وجاءفيهقول(1)عنعائشة(1)عنعروة(3)عنالزهري(4)طويل،الذيرواهمعمرال

 الزهري:

                                                           

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

حلديث،فقهايفالدنياوإماماحلفظجبلالبخارّي،أبوعبداهللاجلعفّي،املغرية،بنإبراهيمبنإمساعيلبنهو:حممد(1)
التهذيبتقريبسنة.كتابالتعبري،كيفيةبدءالوحي،)وستونثنتانوهلاشوال،يفومخسنيومائتنيستٍّسنةمات
 .(313:ص

ثابتعنروايتهيفأنإالفاضل،ثبتثقةاليمن،نزيلالبصري،عروةأبوموالهم،األزديراشدبنهو:معمر(4)
سنة.ومخسنيمثان ابنوهوومخسنيومائة،أربع سنةماتبالبصرة،بهحد ثفيماوكذاشيئ ا،عروةبنوهشامواألعمش

 .(136:صالتهذيبتقريب)
جاللتهعلىمتفقاحلافظ،الفقيهأبوبكرالزهرّي،القرشيّشهاب،بنعبداهللبناهللعبيدبنمسلمبنهو:حممد(3)

 .(111:صالتهذيبأوسنتني.)تقريببسنةذلكقبلوقيلوعشرينومائة،مخس سنةماتوإتقانه،
علىوتسعنيأربع سنةاملائةقبلماتمشهور،فقيهثقةاملدين،أبوعبداهللالعوام،األسدّي،بنالزبريبنهو:عروة(1)

 .(431:صالتهذيبعثمان.)تقريبخالفةأوائليفومولدهالصحيح،
 .41ص(تقدمتترمجتها1)
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َحزَِنالن يبُّيُاْلَوحْ(6)َوفـَتَـرَ َرة َحىت  ِسوؤُِمْنرُيـَتَـَرد ىيُْحْزن اَغَداِمْنُهِمرَار اكَ"ِفيَمابـََلَغَنا"فـَتـْ
، اجْلَِباِل ِلكََشَواِهِق َجَبل  ِبِذْرَوِة أَْوىَف تـََبد ىيَْفُكل َما ، نـَْفَسُه ِمْنُه يـُْلِقَى فـََقاَل ِجرْبِيُل لَُه يَا:

َرُة(1)فـََيْسُكُنِلَذِلَكَجْأُشهُ؛حُمَم ُدِإن َكَرُسوُلالل ِهَحقًّا نـَْفُسُهفـَيَـْرِجُع،فَِإَذاطَاَلْتَعَلْيِهفـَتـْ َوتَِقرُّ
تـََبد ىلَُهِجرْبِيُلفـََقاَلَلُهِمْثَلَذِلكََغدَيِاْلَوحْ .اِلِمْثِلَذِلَك،فَِإَذاَأْوىَفِبِذْرَوِةَجَبل 

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

علىلفظروايةهلكنهمليسقلفظهوإمناأحال،(7)الطريقأخرجهمسلمومنهذه

                                                           

شرحالباريفيها.)فتحيوحالاليتملدةامننيالرسولبنيماهو:الفرتةوزماننزوله،وتأخرسكنأيالوحي:فرت(6)
 (.6/611صحيحالبخارّي،ابنحجر،داراملعرفة،

 (.6/11قلبه.)املصدرالسابقأي:-اهلمزةبسكون-َجْأُشه(1)
إحدىسنةماتاألئمةاألربعة،أحدأبوعبداهلل،بغداد،نزيلاملروزيُّ،اينّحنبل،الش ْيببنحممدبنهو:أمحد(4)

 .(33:صالتهذيبتقريبسنة.)وسبعونسبع ولهوأربعنيومائتني،
يفوماتولد.والروايةاحلفظيفالثقاتمن،مؤرخ،حافظ:نعيمأبو،األصبهاينأمحدبنعبداهللبنهو:أمحد(3)

األعالماألصفياء،ودالئلالنبوة.)وطبقاتاألولياءتصانيفه:حليةمنمائة.أصبهان،وكانتوفاتهسنةثالثنيوأربع
6/617.) 
جيتهدمذهب النفسهعملأينالبيهقيلوشاء:الذهيبقال.احلديثأئمةمن:أبوبكر،عليبناحلسنيبنهو:أمحد(1)

باالختالفومعرفتهعلومهلسعةذلك؛علىقادر الكانفيه . السنن،تويفسنة ومخسنيوأربعمائة.منمصنفاته: مثان 
 (.6/661األعالمئلالنبوة،وشعباإلميان.)ودال

عمرهآخريفعميشهري،مصنفحافظثقةالصنعايّن،أبوبكرموالهم،احلمريينافع،بنمهامبنهو:عبدالرزاق(1)
 .(413:صالتهذيبتقريبومثانونسنة.)مخس ولهعشرةومائتني،إحدىسنةفتغري،مات

وستنيإحدىسنةبالفقه،ماتعاملمصنف،إمامحافظثقةالنيسابوريُّ،القشرييُّ،مسلمبناحلجاجبنمسلم(7)
 .(111:صالتهذيبتقريبسنة.)ومخسونسبع ولهومائتني،
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.وليسفيهالزيادة،(1)عنابنشهاب(6)يونس

،فيه:قالابنشهابدونالزيادة(4)وكذلكأخرجهمسلموأمحدمنطريقعقيلبنخالد
 .وكذلكأخرجهالبخارييفأولالصحيحعنعقيل

 ونستنتجمماسبقأنهلذهالزيادةعلتني:

 .فهيشاذة؛دونيونسوعقيل،معمرهبااألوىل:تفرد

كمــاهــوظــاهرمــن،األخــرى:أهنــامرســلةمعضــلةفــإنالقائــل:)فيمــابلغنــا(إمنــاهــوالزهــري
(1).منبالغاتالزهريوليسموصوال وهووقال:الفتحيف(3)السياقوبذلكجزماحلافظ

 ثاني ا:مدةانقطاعالوحي،والراجحيفذلك:

                                                           

قليال ومه االزهريعنروايتهيفأنإالثقةسفيان،أليبموىليزيدأبو،يِْليُّاالالن جادأيببنيزيدبنهو:يونس(6)
 .(163:صالتهذيبتقريب)ستني.سنةوقيل:الصحيح،علىومخسنيومائةتسع سنةماتخطأ،الزهريغريويف

 .77ص(هوالزهري،تقدمتترمجته1)

سنةماتمصر،مثالشاممثاملدينةسكنثبتثقةموالهم،األمويُّخالدأبويلياالَعِقْيلبنخالدُعَقْيلبن(هو:4)
 .(411:صالتهذيبتقريب)الصحيح.علىوأربعنيومائةأربع 

الناسفقصدهشهرةلهعلت.والتاريخالعلمأئمةمن:حجرابن،الفضلأبو،العسقالينحممدبنعليبنأمحد(3)
األكابر.وكتبهاامللوكوهتادهتاحياته،يفمصنفاتهانتشرت:السخاويقالعصره.يفاإلسالمحافظوأصبحعنهلألخذ

ا صحيح شرح الباري فتح مصنفاته: من مائة. ومثان ومخسني اثنتني سنة )تويف التهذيب. وهتذيب األعالملبخارّي،
6/673.) 
،دفاععناحلديثالنبوّي،،املكتبةالشاملةبإشرافمكتبالدعوةبالروضةاأللباين(حممدناصرالدين1)
 (.-باختصار–(36-31:ص)



 

 

 

17 

 

 املباركفوري -قال اهلل (6)-رمحه الوح: فرتة مدة .يأما أقوال عدة على فيها فاختلفوا
يفيدذلك(4)عنابنعباس(1)والصحيحأهناكانتأيام ا،وقدروىابنسعد ما،ما وأما

 اشتهرمنأهنادامتثالثسنواتأوسنتنيونصف افليسبصحيح.

وملأرمنتعرض،ءغريببعدإدارةالنظريفالرواياتويفأقوالأهلالعلميشوقدظهريل
ا،لهمنهم،وهوأنهذهاألقوالوالرواياتتفيدأنرسولاهلل كانجياورحبراءشهر اواحد 

سنةالنبوةكانتهيكلسنة،وذلكمنثالثسنواتقبلالنبوة،وأن وهوشهررمضانمن
آخرتلكالسنواتالثالث،وأنهكانيتمجوارهبتمامشهررمضان،فكانينزلبعدهمنحراء

 ويعودإىلالبيت.-أيألوليوممنشهرشوال-صباح ا

بعدالفرتةإمنانزلعليهالذينزليوقدوردالتنصيصيفروايةالصحيحنيعلىأنالوح
 راجعإىلبيتهبعدإمتامجوارهبتمامالشهر.وهو

،بعدالفرتةإمنانزليفأوليوممنشهرشوالالذينزلعليهيأقول:فهذايفيدأنالوح
؛ألنهكانآخرجماورةلهحبراء،وإذايبعدهنايةشهررمضانالذيتشرففيهبالنبوةوالوح

منشهررمضانفإنهذايعينوالعشرينكانيفليلةاالثننياحلاديةينزولالوحثبتأنأول

                                                           

صفيالرمحناملباركفوري،صاحبكتاب"الرحيقاملختوم"أشهركتبالسريةاملعاصرةعلىاإلطالق.كانأستاذ ايف(6)
س)اهلند(.اختريباحث ايفمركزالسنةوالسريةباجلامعةاإلسالميةارالفقهواحلديثلعدةسنواتيفاجلامعةالسلفيةبِب

هـ.6317باملدينةالنبوية.وكانتلهجهودكبريةيفنصرةاإلسالمباهلند.تويفقريب اسنة
موقعاملكتبةلشاملة.

http://shamela.ws/index.php/author/451 

ثالثنيسنةفاضل،ماتصدوقالواقديِّكاتببغداد،نزيلالبصريموالهم،اهلامشيَمِنيعبنسعدبنهو:حممد(1)
 (.331التهذيبص:تقريبوستنيسنة.)اثنتنيابنوهوومائتني،

 .11ص(تقدمتترمجته4)
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نزلبعدهاصبيحةيوماخلميسألولشواليوأنالوح،كانتلعشرةأيامفقطيأنفرتةالوح
ولعلهذاهوالسريفختصيصالعشراألواخرمنرمضانباجملاورة،منالسنةاألوىلمنالنبوة

 (6)ختصيصأولشهرشوالبالعيدالسعيد،واهللأعلم.واالعتكاف،ويف

ثالث ا:سببنزولسورةالضحى:

أنهقال:(1)ُجْنُدَبْبَنُسْفَيانَ(عن3/6311/3117)الصحيحأخرجالبخارييف

أَْوَثالَث ا،اْشَتَكىَرُسوُلالل هِ َلتَـنْيِ أَلْرُجويَاحُمَم ُدِإينِّ:فـََقاَلتْ(3)َفَجاَءِتاْمرَأَة ؛فـََلْميـَُقْملَيـْ
َأْوَثالَث ا َلتَـنْيِ  :َفأَنـَْزَلالل هُ؛َأْنَيُكوَنَشْيطَاُنَكَقْدتـَرََكَك،ملَْأََرُهَقرَِبَكُمْنُذلَيـْ

. (3)﴾ 4﴿َودََّعَك رَبَُّك َوَما قـََلى﴾4 ﴿سجىَواللَّْيِل ِإَذا ﴾0﴿َوالضَُّحى

                                                           

.(11ص:)،نسخةملتقىأهلاحلديثالرحيقاملختوماملباركفوري،(6)
www.ahlalhdeeth.com 

وماتصحبة،لهجدهإىلنسبورمباأبوعبداهلل،الَعَلِقيُّ،مثالَبَجليُّسفيان،بنعبداهلل)وجهان(ابنبهو:ُجْندُ(1)
 .(631:صالتهذيبتقريبالستني.)بعد

 (.3/761الباريفتحهلب.)أيبامرأةحرب،بنتمجيلأمهي:(4)
 .4-6:،اآلياتالضحىسورة(3)
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 الكهف:سورةرابع ا:سببنزول

قدبينايفالردعلىالشبهةالثانيةمنهذاالبحث،سببنزولهذهاآليةومثيالهتا،وأن

كانحيزنويأسفلعدماستجابةقومهله؛فأنزلاهللعليههذهاآليةومثيالهتا،النيب

.تطييب اخلاطره

اخلالصةيفردِّهذهالشبهة:

،واستدلبعضعلماءاملسلمنيفيهاوايةاليتتشبثاملستشرقونقدظهروتبنيلناأنهذهالر
كوهناواردةيفالصحيح،أهناروايةغريصحيحة،وأهناليستمنشرطالصحيح،فإهنامنهبا

قبيلاملنقطعالذياليصح.

أنمدةانقطاعالوحيكانتمدةقصرية،أرجعهاالتحقيقإىلعشرةأيام،ائناوفيماتالهعلم
وهويفاملرحلةالعصيبةاليتحتتاج-مدةثالثسنواتواليستقيمعقال أنميكثالنيب

بدونوحي.-كثري امنالتثبيت

انزلتمثأينالعالقةفيماذكرهاملستشرقونمعسببنزولسورةالضحى،الذينصعلىأهن
بعدفرتةمنالوحي،وهميقولون:حاولاالنتحارفسالهربه!

النيب كان املادينيوهل املصلحني كغريه إنه أم باإلحباط، يصاب حىت نفسه إىل داعي ا
كانحزنهالذيييأسونعندفشلخططهم!بلحممد إمنا فَرق اأرفعمنذلكوأجّل!

عاندهمععلمهأناحلقفيماجاءبه.،وهوحزن املاينتظرمنكذب 
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الشبهة الخامسة عشر:
ا غارحراءوذلكللهروبمنحرارةكانيذهبإىلزعماملستشرقونأنحممد 

ملنكاناليستطيعالذهابإىلالطائف. مكة،يفموسممتعب 

مَا لَا  اللَّهِمِنَ  وَتَرْجُونََ  تَأْلَمُونَكَمَا  يَأْلَمُونَفَإِنَّهُمْ  تَكُونُواتَأْلَمُونَإِنْ  َ  ابْتِغَاءِالْقَوْمِفِي  تَهِنُواوَلَا 

 (6)﴾012 ﴿حَكِيمًا  وَكَانَاللَّهُعَلِيمًاَ  يَرْجُونَ

االنتحار،وإلقاءنفسهمنشواهقتقدملناآنف ابيانعورشبهتماليتزعموافيهاحماولته
اجلبال،ذلكاألمرالذياليظنبصغريالصاحلنيالعاقلني،فكيفسيدهمومقدمهم؟!

الشبة:الردعلىهذه

اليتمت الفرية وتسند تعضد علها جديدة فرية ليلقيعلينا إلينا الذيعاد قائلهم يقول
يفالشكىلإيدعوكماهناليسهوواتيقول:،فتعيدالروحفيها،وهذااملستشرقإبطاهلا

معذلككانسواءمكة،منقريبةمسافةعلىتلوهوحراء،ىلإيذهبكاناحممد أن
االاكانوملنمتعبموسميفمكةحرارةمنللهروبوسيلةذلككانمباور،بدوهناأوعائلته

(1).الطائفىلإالذهابيستطيعون

،فهلهذهإالأختها!اليتنفوافيهاالتدينعنههمشبهتقدتقدمتمعناو

                                                           

 .613النساء،اآلية:سورة(6)

،الطبعةاألوىل،املكتبةالعصريةللطباعةوالنشريفمكةحممد،املستشرقواتمونتغمري(1)
.611:م،ص6111تاريخالنشر
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وهـــذهالشـــبهةالغريبـــةمـــننوعهـــا،الصـــغريةيفحجمهـــا،الكبـــريةيفداللتهـــا،احلقـــريةيفذاهتـــا،

وَقناَل الْمَلَنُأ مِنْن قَوْمِنِه الَّنِذيَن كَفَنُروا وَكَنذَّبُوا بِلِقناِء الْنآخِرَِة          لـه:ليستإالكمـاقـالقـومنـوح

 ﴿تَشْنرَبُونَ   وَأَتْرَفْناهُمْ فِي الْ َياةِ الدُّنْيا ما هذا إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّنا 

بـلهـيمثلمـاقالـتمثـودلنبيهـا(6)﴾42 ﴿ثْلَكُمْ إِنَّكُنمْ إِذًا لَخاسِنرُونَ   وَلَئِنْ أَنَعْتُمْ بَشَرًا مِن  ﴾44

:      ٍأَؤُلْقِنيَ النذَِّكْرُ عَلَيْنهِ مِننْ      ﴾42 ﴿فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنََّا وَاحِدًا نَتََّبِعُنهُ إِنََّنا إِذًا لَفِني ضَنلَالٍ وَسُنعُر

،فهـذهشـبهالظـاملني،تعـاقبواعليهـاجـيال بعـدجيـل،بـادر(1)﴾41 ﴿بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذََّابٌ أَشِرٌ 

أنفسـهميعلمـونأهنـمعـنالصـراطنـاكبون،داخلأوهلم،ويقومعليهاآخرهم،لكنهميفبقوهلا
وللحقمعاندون.

كــانيتعبــدربــهيفغــارحــراء:إنالنــيبفنقــولمثإنــانتســاءلتنــزال عنــدمــاقالــهاملستشــرقون
يقة ،والقــرآنأنــزلعليــهلــيال ،يفليلــة(4)-رضــياهللعنهــا-لــيال كمــاأخربتنــاعائشــةالصــدِّ

هــربمـنحرارهتـا،أفكــانالقـدركمـاهــومعلـوم،فـأينهــيتلـكالشـمسالــيتيزعمـونأنـه
الرتويجشبهمناملمكنعندهؤالءالعقالءأنخترجالشمسليال ؛لتكونحجة  ،همهلم،وسند 

أمإنهاملنهجالذيتربرالغايةفيهالوسيلة،فمادامأنذلكضـداإلسـالموأهلـهفسـيتمكنولـو
مليكنمناملمكنات!

                                                           

 .43-44:،اآليتاناملؤمنونسورة(6)

 .11-13:،اآليتانالقمرسورة(1)

 (.4كيفكانبدءالوحي،رقماحلديث)رضياهللعنها.-،كتابالتعبري،حديثعائشةالبخاريأخرجه(4)
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الذييهربمنهذاكالنيبالعظيم ،وهوالذيكـانيرعـىالغـنميفمثماهوهذااحلرُّ
ليال ،وحيرسهاهنار ا!مكة،أمإنكمتقولونإنهكانيرعاها

 تبوك،اليتكانتيفأشدأوقاتاحلرِّ أينأنتممنتلكالغزوة،غزوة املستشرقون، أيها
ئكالذينوهمأول-اختلفعنهااملنافقونوساعاته،حىتلقدمساهااهللساعةالعسرة،ولعسره

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ فرد اهللعليهمبقوله:ۖ  فِي الْ َرِّ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا : قائلني-تنطبقعليهمأوصافكم

 (6)﴾ ٤0﴿لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ  ۖ  أَشَدُّ حَرًّا 

كماقلتممن-وقدساريفهذهالغزوةمنتزعمونأنهكانيهربمنحّرمكة،فرمباتقولون
:إنهالتـأثرالبيئـي،فحيـثكـانالحيتمـلاحلـرارةمبكـة،غـداحمـتمال هلـايفاملدينـة،بعـد-قبل

!أنعاشرأهلها؛فنقوللكم:هذهاحلوادثالتارخيية،تناقضأقوالكم،وتكذبادعاءاتكم

الشبهة السادسة عشر:
ملدةثالثسرافيلإعلىلسانىلحممدإكانيبلغيأنالوحزعماملستشرقون

جربيلفيهاعلىلسانيأتيهيكانالوحقبلالسننيالعشراليت،سنني
بلأننبدأبالردعلىهذهالشبهة،فإينرأيتأنهمنباباإلنصافأنأبنيأناملستشرقيف
ذكرههلذهالشبهة،قداعتمدعلىروايةاعتمدعليهاكثريممنتكلموايفشأنبدايةالوحي،
الفارقبنيإيرادعلماء منمالحظة إالأنهالبد  املسلمنيومؤرخيهم، وانقطاعهمنعلماء
املسلمنيهلذهالرواية،وبنيإيراداملستشرقهلا،فعلماءاملسلمنيحنييثبتونهذهالرواية،ويرون
علىصفاءللدين،بلهميرونأنهذهحجةهلم،وهلميفذلكعذر! صحتها،يوردوهنا

                                                           

  . 36:،اآليةالتوبةسورة(6)
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واحلكمةحياولاستنباطاحلكمةيفذلكفيقول:(6)حىتإنبعضهموهواإلمامابنعساكر
امللكاملوكلبالصُّور،توكيلإسرافيلبهيف ونبوءتهأنه الساعة، الذيفيههالكاخللقوقيام
الوحي وانقطاع الساعة بقْرب (1)مؤذنة حياول، املستشرق نرى ذلك من العكس وعلى

الطعنهبذهالروايةيفثوابتديننا،ويقومبتحريفبعضماجاءفيها،كماهيعادةوديدن
ومنقبلهمأهلالكتاب!املستشرقني،

يالوحأن"خرآموضع يف-(4)يعينابنإسحاق-أخربناوقدفيقوليفنقلههلذهالرواية:
حممدىلإيبلغكان كاناليتالعشرالسننيقبل،سننيثالثملدةسرافيلإلسانعلى،
أنههكذاأورداملستشرقواتهذهالرواية،إال(3)هـ"ا.جربيللسانعلىفيهايأتيهيالوح

يفنقلههلذهالرواية!-الذييطالبناباألمانةيفالنقل-مليراعاملنهجالعلمي

منهاوسنبنيفيمايليتلكالثغراتاليتوقعفيهااملستشرق،منحيثيشعرأواليشعر،و
يتبنيلناعدمدقةاملستشرقنيالعلميةاملنهجية:

الثغرةاألوىل:التحريفوالتالعبيفبعضعباراتالنص،وإليكالنصكماجاءيفالرواية:

                                                           

حمدثاالر حالة،كاناحلافظاملؤرخ:الدمشقيعساكربنالديناثقة،لقاسمأبوا،اهللهبةبناحلسنبنهو:علي(6)
سنةإحدىوسبعنيكانتوفاتهدمشق،يفووفاته،مولدهرحالتهيف(األنسابصاحب)السمعاينورفيق،الشاميةلديار

(.3/174الكبري.)األعالمدمشقتاريخله:ومخسمائة
 .(1/117)،الطبعةاألوىل،دارالكتبالعلمية،معرتكاألقرانيفإعجازالقرآن،جاللالدينالسيوطي(1)
(4 حممد( ورميسدليصدوقاملغازي:إمامالعراق،نزيلاملدينموالهم،املطليبأبوبكريسار،بنإسحاقبنهو:
 .(317:صالتهذيببعدها.)تقريبويقالومائة،مخسنيسنةماتالتشيع،ب
 (.661يفمكة)ص:حممديفكتابه(3)
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أنزلتعليهالنبوةأنهقال:(4)عنالشعيب(1)عنداودبنأيبهند(6)تاريخاإلمامأمحدجاءيف
نزلومليفكانيعلمهالكلمةوالشيء؛فقرنبنبوتهإسرافيلثالثسنني،بنأربعنيسنةاوهو

(3)..."عليهالقرآنعلىلسانه

وبعثرسولاهلل:قال...بلغينعنالنيب(1)قالأبوعبيدة:(1)الربيعوجاءيفمسند
 سنني ثالث إسرافيل معه وقرن سنة أربعني ابن شيءوهو عليه ينزل عنه،ومليكن عزل مث

."...(7)إسرافيلوقرنمعهجربيل

فانظركيفجاءالنفييفالروايتني،وانظربعدذلككيفوقعاإلثباتمـناملستشـرقاملنصـف
!

                                                           

 .73ص(تقدمتترمجته6)

أربعنيسنة،ماتبأخرةيهمكانمتقن،ثقةالبصري:حممدأبوأوأبوبكرموالهم،القشرييهند،أيببنهو:داود(1)
 .(111:صالتهذيبقبلها.)تقريبوقيلومائة،

منحنو ولهاملائة،بعدماتمنه؛أفقهرأيتمافاضل،فقيهمشهورثقةعمرو:أبوالشعيب،شراحيلبنهو:عامر(4)
 .(137:صالتهذيبمثاننيسنة.)تقريب

  .(6/17فتحالباري)(3)

له:!إلباضيةأتباعهاعندحىتوالضبطبالثقةاليُعرفاإلباضية،إمامالفراهيدي،عمروبنحبيببنهو:الربيع(1)
،واليعرف"الربيعاإلماممسند–الصحيحاجلامع:"-امسهابغرييسموهنا:قاعدةعلى–املسند،الذيمساهبعضهم

االضعيفةاألحاديث،وسلسلة4/63منرواهعنه.)األعالمللزركلي السيئيفاألمة، ،دارأللباينواملوضوعةوأثرها
 (.64/661،711،و4/111املعارف،الطبعةاألوىل

،جملسدائرةاملعارفابنأيبحامت،والتعديلاجلرح،وهوجمهول.)عليعنروىكرمية،أيببنهو:مسلم(1)
 (.1/361،دارالكتبالعلمية،لذهيبيفنقدالرجال،اإلمامااالعتدالميزان،و3/614العثمانية،الطبعةاألوىل

 (.14ح/33ص)مكتبةاالستقامة-بنحبيب،داراحلكمةمسندالربيع(7)
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الثغرةالثانيـة:أنهـذااخلـربوإنتناقلـهمجلـةمـنالعلمـاءواملـؤرخني،إالأنـهاليصـح؛ألنـه
تملمرســلمنقطــع،ومــعذلــكفهــوخمــالفملــاجــاءيفالصــحيح،وقبــلبيــانالعلتــنياللتــنياشــ

بناأننقدمخترجيه:جديرعليهاهذااخلرب

"يفمشــــيخته"(6)األبنوســــيفقـــدأخــــرجهــــذااحلــــديثاإلمــــامأمحــــديفتارخيــــهكمــــاتقــــدم،و
(،كلهـمعـنداود،عـنالشـعيب1/641"يفدالئلالنبـوة")(1)(،والبيهقي1/646/163)

فذكره.

.ولهمتابعة،أخرجها:الربيعبنحبيب"يفمسنده"كماتقدمعنأيبعبيدة

إالأنحديثالشعيبمرسلمنقطع؛فالتقومبهحجة،كماهومعلوميفحكماملرسل.

وأمامتابعةأيبعبيدة،فمعكوهنامشتملةعلىاالنقطاعواإلرسال،إالأهنااحتوتعلىعلة 
دةهذاجمهول،كماتقدميفترمجته؛فحديثهيفنفسهغريمستقيم،أخرىوهيكونأيبعبي

ا! فكيفيكونعاضد 

وممايقويكونهذااحلديثغريمقبول،أنهخالفالروايةالصحيحةاليترواهااإلمامالبخاري
احلديث،ومليذكرقصةإقرانإسرافيل4/6416/4163)الصحيحيف(4) (،فقدروىهذا

(3)هذهاجلملة.إنكار،ممايزيدعلة ثالثة،وهيبالنيب
                                                           

سنةماتصحيح ا،مساعهاألبنوسي،قالاخلطيب:كانبناحلسني،أبوعلي،بنحممدبنأمحدبنهو:حممد(6)
(.6/411البغدادي،دارالكتبالعلميةخلطيب،ابغدادتاريخوأربعمائة.)ومخسنيسبع 

 .73ص(تقدمتترمجته1)

 .77ص(تقدمتترمجته4)

 (.6/144،الطبعةالرابعة،مكتبةابنتيمية،معشرحهاحملمدبنعليآدمألفيةالسيوطي(3)

ْنكَبلهواملنكربعينه،قال:
ُ
ُرالثِـّقَامل ومناملقررأنهإذاخالفالضعيفالثقة.خُمَالِف اةُرال ِذيَرَوىَغيـْ

99 
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وقدأنكرهذااحلديثمجاعةمنالعلماء،ودونكذكر البعضهم:

 (1)-يعينالواقدي-:ذكرتهذااحلديثحملمدبنعمر(6)بنسعداقال .6

أنإسرافيلقرنبالنيب ببلدنا ليسيعرفأهلالعلم فقال: السريةوإنعلماءهموأهل،
.(4)مليقرنبهغريجربيلمنحنيأنزلعليهالوحيإىلأنقبض:منهميقولون

 (1):هذامنقطع.(3)وقالأبوشامة .1

 مليثبت:أوال ،وهذهالروايةالحنسبأهناعالية:(1)وقالالشيخأبوزهرة .4

األوىل.ثالثسننيالمدةكانيعلمهيفيإسرافيلهوالذأن


                                                                                                                                                                          

.فحديثهساقط
 

 .74ص(تقدمتترمجته6)

(1 حممد( البحراحلافظاملدينأبوعبداهللالواقديموالهم،األسلميوأقدبنعمربنهو: على: احلفاظ تركاتفق
سنةماتلضرب،عنكأنهيرويإالوالسري،املغازييفرأسوهواحلديث،يتقنهاللكنالعلم،أوعيةوهومنحديثه،

،الطبعةاألوىللذهيب،ااحلفاظتذكرة.وساحمهاهللرمحهسنةوسبعنيمثانيةوعاش،ومائتنيسبع
 (.6/413دارالكتبالعلمية،

 .(6/611)دارالكتبالعلمية،،الطبعةاألوىل،الطبقاتالكربىابنسعد،(4)

(3 اإلمام( مشيخةويل:املقرئالدمشقي،مثاملقدسيإبراهيم،بنإمساعيلبنعبدالرمحنالقاسمأبواحلافظهو:
شامةاأليسرحاجبهفوقكانالنقل،يفثقةللتكلفتارك امتواضع االعلوميفبراعتهمعوكان،األشرفيةبالداراحلديث

 (.3/613احلفاظوستنيوستمائة.)تذكرةمخس سنةكبرية،تويف
 .مكتبةالعمرينالعلمية،(671)ص:الطبعةاألوىل،ييفمبعثاملصطفىشرحاحلديثاملقتفأبوشامة،(1)

وتسعنيوثالثزهرة،بأيباملعروفأمحد،بنمصطفىبنأمحدبنهو:حممد(1) مائةوألف.املتوىفسنةأربع 
 (.،دارالفكرالعريب،التفاسريله)زهرة
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نقللههذامنالصحابة،وقدأنكرهكثريمنالرواةيومليذكرمنالذيتابعا:أنالشعيبثاني 
.(6)

الشبهة السابعة عشر:
.مليكسرصنم ايفاملرحلةاملكيةزعماملستشرقونأنالنيب

الشب وإيراداهتماننيأهنمبأفعاهلمظشكيكوالتهمازالاملستشرقون،واليزالونيوردونعلينا
اهللرفعهورفعذكره،وكرمهوأعلىإن،ولكننقولهلم:الباطلة،سينالونمنجنابنبينا

شأنهوقدره،فهلأنتمخافضونملارفعهاهلل،أمأنتمالواضعونملاأعالهاهلل!

مليكسرصنم ايفمكة،يفعهدهاألول،فماتريدونأنتقولوا؟هاأنتماآلنتزعمونأنه
أتريدونالتحقيقلقولكمإنهكانمداهن األهلمكة؟أمتبالغونيفاالحتجاجلرأيكمالذي

يزعمأنهتنازلعنمبادئه،بلعنمبدئهاألصيلوهوالدعوةإىلتوحيداهلل؟ولكن...

علىالكفاروأدياهنم؟أثىنيوم اهلرأيتمنبينا

 ا واحد  ولو تقبل شاهدمتوه هل تلكالعروأم ؟املشركونعملهاضاليتمن لدينهم للرتويج
وأنتمتعلمونأنهعذِّب،وهجر،واضطهد،وقوطعيفالشعب،ولكنهمليزددبذلكإالثباتا

  ؟!



 
 

                                                           

.(6/177)،أبوزهرة،دارالفكرالعريب،خامتالنبيني(6)
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الشبهة الثامنة عشر:
متواضعا وأنهكانيعطفعلىالفقراءواملساكني،مثقالاملستشرقونتقولون:إننبيكمكان

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ : ينفيالقرآنصفةالتواضععنه؛فيقول

يْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَ ۖ  وَجْهَهُ 

(6)﴾14 ﴿مِنَ الظَّالِمِنيَ 
 وهاهويطردهميريدزينةاحلياةالدنيا.

ماإن املستشرقونعلىنبينا علىجناها والتشكيكيفعطفه التواضععنه نفيهمصفة
الفقراءواملساكنيمنطوق ا،ملبسنيلهصفةالتكربمفهوم ا،راغبنيبذلكاالنتقاصمنشخصه

 ويرتفعالكرمي حجتهم، تقوى أن يريدون إليه، أنزل مبا افرتائهم على ويستدلون بل ،
هلم:باطلهم،ولدحضباطلهم،واإلجابةعلىفريتهميقال

أنجيعلهلميوم اماحدثهوأنبعضالسادةمناملشركنيطلبوامنالرسولو
يستمعونفيهإىلحديثه،وجيعلللفقراءوالعبيديوم ا،فلقدكانهناكتفاوتطبقيرهيب

بنيالسادةوالعبيد،فلمارأىالسادةمناملشركنيأنبعضالفقراءالضعفاءمنالعبيدجيلسون
مليعجبهمهذااألمر،وقالواله:أجتلسناجبوارهؤالءالعبيد؟الوجهاءمناملسلمنيجبوار

،قالواذلك(1)إنرائحتهمتؤذينا،فإنأردتأننسمعمنك؛فاجعللنايوم ا،وهلميوم ا
كانحريص اكلاحلرص،والرسول-مبنطقاملتكربين،وهذابنظرةالكفرةإىلالصحابة

َلْوعلىهدايةالناسأمجعني،فهوالذيرأىالناروأهلهابعينيهليلةاملعراج،وهوالذيقال:"
                                                           

 .11:األنعام،اآليةسورة(6)
 .-بتصرف-(1/611)القرآنالعظيم،الطبعةالثانية،دارطيبة،تفسري،ابنكثري(1)
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ْذمُتْبِالنَِّساِءَعَلىاْلُفُرشِ،َلَضِحْكُتْمقَِليال َولََبَكْيُتْمَكِثري ا؛تـَْعَلُموَنَماأَْعَلمُ َوخَلََرْجُتْمِإىَل،َوَماتـََلذ 
ملجيبهمإىلطلبهم،ولكنهكانجمردتفكريمنهفالرسول(6)".الصُُّعَداِتجَتَْأُروَنِإىَلالل هِ

،فقدكانحزين اأنيهتدوافحسب،ومليكنذلكملصلحتهالشخصية،ولكنحرص اعلى
ردهذهكاديهلكبذلك،وآياتالقرآنشاهدةبذلك،إالأن جملعليهمأشداحلزن،حىتإنه

؛فأنزلعليههذهاآلياتلئالجييبهمإىلماطلبوا،فإنامليزانعنداخلاطرةملترضالرب
سيدفنبينا(1)".َوَمْنَبط أَِبِهَعَمُلُهملَُْيْسرِْعِبِهَنَسُبهُاهللالتقوى،الاحلسبوالنسب،"

ُلَكَمايَْأُكُلاْلَعْبُد،َوَأْجِلُسَكَماآكُ،وهوالذيكانيقول:"الزاهديناملتواضعني،وإمام
(4)".جَيِْلُساْلَعْبدُ

أنهذافعلمنيريدونزينةفهوللفتنظره(3)﴾4٤﴿ۖ  تُرِيدُ زِينَةَ الْ َيَاةِ الدُّنْيَا أماقوله:

هوتوجيهألمتهمنبابأوىل.احلياةالدنيا،لئاليكونمثلهم،كماأنأي توجيهللرسول

أنهطردأحد امناملنافقنياملرتبصني،فكيفبذلكمعإنالرسول مليثبتعنهقطُّ
املسلمني!

                                                           

لضحكتمأعلمماتعلمونلو:النيبفيقولبابيفكتابالزهدعنالرسول،(احلديثأخرجهالرتمذي،6)
 ،وقال:حديثحسنغريب.(عنأيبذر 3/111/1461)قليال 

 (.7113،رقماحلديث)الذكروعلىالقرآنتالوةعلىاالجتماعفضلباب(أخرجهمسلم،يف1)

(1341،الطبعةاألوىل،مكتبةاملعارف،رقماحلديث)(أخرجهالبغوي"يفشرحالسنة"4)
(.133)احلديثرقموشيءمنفقهها،،،الصحيحةسلسلةاألحاديثوصححهاأللباين"يف

 

 .13:،اآليةالكهفسورة(3)
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للمرأةاليتاستنجدتبالكالب،هذاآهلتهممثأينهذامماجاءيفكتاهبماملقدسمنوصف
امرأة الوصفالذييقول:مثخرجيسوعمنهناكوانصرفإىلنواحيصوروصيدا،وإذا

ابنداود،ابنيت(6)كنعانيةخارجةمنتلكالتخوم ،صرختإليهقائلة:ارمحينياسيد،يا
إليهقائل ا،فلمجيبهابكلمة،فتقدمتالميذهوطلبوا ني:اصرفهاألهناتصيحوراءنا؛جمنونةجد 

فأجابوقال:ملأرسلإالإىلِخرافبيتإسرائيلالضالة؟فأتتوسجدتقائلة:ياسيد
يا نعم فقالت: للكالب؛ ويطرح البنني خبز يؤخذ أن حسن ا ليس وقال: فأجاب ؛ أعين

أجابيسوعسيدي،والكالبأيض اتأكلمنالفتاتالذييسقطمنمائدةأرباهبا،حينئذ 
(1)؛فشفيتابنتهامنتلكالساعة.تريدينوقالهلا:ياامرأةعظيُمإميانك،ليكنكما

وقدوردعنهأيض اأمرهلتالميذهأاليسلمواعلىأحد يفالطريق،فقال:والتسلمواعلىأحد 
(4)يفالطريق.

 رسولنا قول من هذا أين خري؟ اإلسالم أي  رجل: سأله َوتـَْقرَأُ:"حني الط َعاَم، ُتْطِعُم
(3)".الس اَلَمَعَلىَمْنَعَرْفَتَوَمْنملَْتـَْعِرْف



 
 

                                                           

واحُلُدودِ-بالض مّ-التُُّخومُ(6) عاملِِ
َ
 (.46/414تاجالعروس.):الَفْصُلبنياأَلَرِضنْيَمنامل

 (.111-116نقال عنردودعلماءاملسلمني)ص:،13-61:16مىت(1)

 عناملصدرالسابق.نقال ،61:3لوقا(4)

باب(،ومسلم،يف6/64/61)،رقماحلديثلنفسهحيبماألخيهحيبأناإلميانمن(أخرجهالبخاري،يفباب3)
 .متفقعليه(.611،رقماحلديث)أفضلورهوأياماإلسالمتفاضلبيان
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الشبهة التاسعة عشر:
مينعسكانأهلمكةاألصلينيمناحلج،حبجةأنزعماملستشرقونأنحممدا 

.املشركنيجنس
ا ملمينعأهلمكةمناحلجإالاملشركنيمنهم،وذلكلعدةاعتباراتإنسيدناحممد 

إميانية،وأخالقية،فأمااإلميانية،فألهنمعبادأصنام،يشركونباهللماملينزلبهسلطان ا،وهذا
أنيطهر-عليهماالصالةوالسالم-البيتبيتاهللاحلرام،وقدأمراهللنبيهمباأمرإبراهيم

هذهاألوثان،فالمكانإذ اللمشركنيفيه.بيتهمن

(6)أماالناحيةاألخالقية،فهيأهنمكانوايطوفونبالبيتعراة ،رجاال ونساء!

،فهيجناسةمعنويةمتعلقة(1)﴾4٤ ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌأماقولاهللتعاىل:

(4)بقلوهبمالبأبداهنم؛ألهنمعبدوامعاهللآهلة أخرى،وليستجناسةحسية.

 نبينا يتهمون الذين يفإن جاء العربية اجلزيرة من للمشركني طرده يف بالدكتاتورية
كتاهبماملقدسإبادةالشعوباملشركةبكاملها،مبافيهاهبائمهااليتالذنبهلا،بل

                                                           

.(6/133سريةابنكثري)(6)
 .13:،اآليةالتوبةسورة(1)

دار-دارابنكثري(1/413)اجلامعبنيفينالروايةوالدرايةمنعلمالتفسري،الطبعةاألوىل،فتحالقدير،لشوكاينّا(4)
:ص)يسريالكرمياملنانيفتفسريكالماملنان،الطبعةاألوىل،مؤسسةالرسالة،ت،السعديعبدالرمحن،الكلمالطيب،

444.) 
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لتسكنوحرق إهلك يعطيكالرب إنمسعتعنإحدىمدنكاليت : فيقول أمتعتها، كل
فيها،قوال قدخرجأناسبنولئيممنوسطكوطوحواسكانمدينتهمقائلني:نذهب

اوإذااألمرصحيح،وأكيد ونعبدآهلةأخرىملتعرفوها،وفحصتوفتشتوسألتجيِّد 
ربسكانتلكاملدينةحبدالسيف،قدعملذلكالرجسيفوسطك؛فضرب اتض

وحترقهابكلمافيهامعهبائمها،جتمعكلأمتعتهاإىلوسطساحتها،وحترقبالناراملدينة،
(6)وكلأمتعتهاكاملةللربإهلك؛فتكونتال إىلاألبد.

الشبهة العشرون:
وأنهبتعبدهعلويهوسفليه،وتأملهيفالكون،وتعبدهيفحراءأنخلوةالنيبزعموا

حىتتراءىلهأنهوأنهقدمتكنمنههذاالتخيل،لإليهأنهالنيباملنتظريِّوتفكرهخُ
.كيلقنهيوحىإليهوأنامللَ

يؤمنونالذيناملادِّيونحاوللقد املادةوراءغيبيةروحيةقوىبوجودال علىوَمنْ،
لإلسالموالضغناحلقدحيملونممنشاكلتهم ونبيه يفهؤالءحاول، التشكيك مجيع ا

داخلمنحيهوإن:،وقالواالنيبنفسخارجمنوحي ايكونأنفنفوااحملمدي؛الوحي
أنمنذلكغريوال النيبعلىجاءامبألقىمثاهلل،عنتلقىكملكهنافليسنفسه،

منهذهاملقدمة،هياالدعاءأننبوتهقصودةوالخيفىأنالنتيجةامل(1)الوحي،واع

                                                           

 (.444-441:ص)ردودعلماءاملسلمني(6)

 .(16:ص)،الطبعةالثانية،مكتبةالسنة،الكرميالقرآنلدراسةاملدخلحممدأبوشهبة،(1)
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كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ  ﴿.كانتادعاء منتلقاءنفسه،وليستهيوحي منعنداهلل

 .(6)﴾1﴿يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا  إِنْ َ  

 إن زعمه ما النيباملستشرقون خلوة أن حراءمن يف ،وتعبده الكون يف العلويوتأمله
التخيلحىتالسفليو أنهالنيباملنتظر،وأنهقدمتكنمنههذا بتعبدهوتفكرهخيلإليه ،وأنه

أنهيوحىإليه،وأنامللكيلقنه دعاوىباطلة،ومقدمةالتؤديإىلما،كلذلكتراءىله
ودونكبيانبطالهنايفالنقاطالتالية:يريدونمننتيجة،

 نيدورخبلدهأنهنيبهذهاألمةاملبعوثيفآخروهويتعبدماكاالنيب .6

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىَٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ علىهذامنقولاحلقتباركوتعاىل:الزمان،وليسأدل 

 (1)﴾٤1 ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِريًا لِلْكَافِرِينَ  ۖ  إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ 

 

يفأن مناهللالنيبفهيصرحية بالكتابرمحة ولكنألقىاهللإليه كانيؤّملذلك، ما
(4).،وبالناسكلهم،الكسبلهفيهبعلم،والعملوالرجاءوالأملبالنيب

 إىلاإلميانبوجودإلهخالقماغايةالتعبدوالتفكريفالكونأنيصالبصاحبه .1

                                                           

.1:،اآليةالكهفسورة(6)
 .31:،اآليةلقصصاسورة(1)

 .(11:ص)،الطبعةالثانية،مكتبةالسنةالقاهرة،القرآنلدراسةاملدخلحممدأبوشهبه،(4)
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قادر عامل قيوم واآلداب،مدبر املتنوعة، والتشريعات العقائد هذه كل إىل يؤديان أهنما أما
أمرغريمعهوديفسنةالكونوجمرى والتوجيهاتاليتملتكنختطرعلىبالإنسان،فهذا

 (6)العادة.

 رؤيةاملالك،يفحنيأنكتابكمنقولللمستشرقني:لقدأنكرمتعلىنبينا .4

للمرأة. فكانت-عليهاالسالم-أمامرمي(1)املقدسأثبتهحىتلنسائكم:فرتاءىمالكالربِّ
تبكي،وفيماهيتبكي بثياببيضمالكنياحننتإىلالقربفنظرتواقفةعندالقربخارج ا

اعندالرأس،واآلخرعندالرجلنيحيثكانجسديسوعموضوع ا.  (4)جالسني،واحد 

 إناملصابحبالةنفسيةتكونلهأحوالغريطبيعية،يعرفهااملقربونمنه .3

مليعرفعنهقّطأنهكمايقولون)يهلوس(،أوتعرتيهأّيحالةنفسيةغريبة،بلوالرسول
أن ميكن ال اليت احلميدة الصفات من ذلك وغري واألمانة، والصدق باحلكمة معروف ا كان

غريسويّ  (3).تكونيفرجل 

 علىافرتاضأنهكانيتخيل..فهلاخلياليأيتخبري؟هلوجدناإنسان اختيل .1

شيءالوجودله،مثبعدذلكأخربناأنالذيرآهأمرهخبريأوهناهعنشّر،أووضعرؤية
(1)لهمنهج ا؟!

                                                           

 املصدرالسابق.(6)

 (.141:ص،نقال عنردودعلماءاملسلمني)64:4قضاة(1)

عناملصدرالسابق.،نقال 61-11:66يوحنا(4)
 (.141:صردودعلماءاملسلمني)(3)

 املصدرالسابق.(1)
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فهلتراهيستندعلى،امنخيوطالعنكبوتأرادأنيبينبيت رجللثَكمَإمناَمَثلاملستشرقني،
ذلكمنشيء؟!

الشبهة الحادية والعشرون:
وهويفهذه،كانيتمتعمبايسميهاخليالاملبدعأنالرسولونيزعماملستشرق

.ذوياخليالاملبدع،اخلاصيةيشاركغريهمنالفناننيوالشعراءوالكتاب
شديد(6)غمريمونتيقولاملستشرقاإلجنليزي لدعوته، اإلخالص شديد حممدا كان إن :

الثقةيفنفسه،فكانإذاحدثتحادثةيفحياته،أواعتقدأنشيئا ماصاحل،انفعلتنفسه
مباحدثأواعتقد،فيصوغهيفكالمقرآين،مثيعتقدهونفسهأنهذاكالماهللأوحيإليه،

(1)فيقدمهللناسعلىأنهكالماهلل.

باإلبداعيفاخليالصفوانبيناالصادقياهلدفمنإيرادهذهالشبهةمناجلالءأنإن
اخليالاملبدعينشأنتيجةتفاعلمكوناتمعرفيةو!ليكونمنتهىأمرهكالشعراءالذينيتخيلون

 معريفذكاء،،.معارف شخصية،أسلوب )خصائص وهي باجملهول عالقة هلا ومكونات
(و دوافع واحمليط.وهلا احلالة لسياق تعود احلبيبمكونات على االفرتاءات اكرب من وهذا
.(4)

بآيــاتربنــا،الــيت-الدراســةوهــيخامتــةالــردوديفهــذه-وســتكونردودنــاعلــىهــذهالشــبهة
يوقنون: أنزهلاحجة علىالعاملني،وهد ىورمحة لقوم 

                                                           

 .14ص(تقدمتترمجته6)

(.611-631:صاملصادراخلاليةيفدراساتاملستشرقنيللقرآنالكرمي)،د.حممدهباءالدين(1)
 (الباحث.4)
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 وَإِنَّهُ لَتَناِيلُ رَبِّ الْعَالَمِنيَ:قالتعاىليفإثباتأننزولالقرآنمنعنده

 لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَعَلَىَٰ قَلْبِكَ ﴾094 ﴿نَاَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِنيُ﴾094 ﴿

 (6)﴾091 ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِنيَ﴾091 ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِنيٍ﴾092 ﴿

قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ  ۖ  وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ :وقالينفيالشاعريةوغريهاعننبيه

 تَناِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِنيَ﴾24 ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۖ  وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ﴾ 20﴿

﴿ 24﴾(1) 

إِذًا  ۖ  وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ بأحد ممنسبقه:وقالينفيتأثره

وَمَا يَجْ َدُ بِآيَاتِنَا  ۖ  بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  ﴾2٤ ﴿الْمُبْطِلُونَلَارْتَابَ 

 (4)﴾29 ﴿إِلَّا الظَّالِمُونَ 

يف بني الرسولالعلمأهلخالف بان ملتقى .قال يكتبأهليكتب كان انه احلديث
أنالباجيإىلالنوويعنالقاضيعياضخالفيفذلك.وعزىذلكاألمامنانقللسا74

 (3)كتبكمايفصلحاحلديبيةملميتحىتالرسولأنإىلوغريهذهبوا

                                                           

 .611-611:،اآلياتالشعراءسورة(6)

 .34-36:،اآلياتاحلاقةسورة(1)

 .31-33:،اآليتانالعنكبوتسورة(4)

  (صحيحالبخاريبابصلحاحلديبية.3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya195.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura26-aya196.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya43.html
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وَقَنالُوا أَسَنانِريُ الْنأَوَّلِنيَ اكْتَتَبَهَنا     ﴿فكتبـتلـهوقالينفيأنيكونالقرآنقصص ااكتتبهـاالنـيب

إِنَّنهُ كَنانَ    ۖ  قُلْ أَناَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّنرَّ فِني السَّنمَاوَاتِ وَالْنأَرْضِ     ﴾1﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًافَهِيَ تُمْلَىَٰ عَلَيْهِ 

(6)﴾1 ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا
 

أراداحلق،أنالقرآنكلهمنعنداهلل، .6  وأخري افهذهآيتانتبنيلكلذيلبٍّ

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ ﴿مليكنلهسوىالبالغ،فيقولتعاىل:وأنالنيب

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا  لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ

 ﴾ 01﴿مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

 ا تَعْقِلُونَ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَ 

﴿ 01﴾(1). 
 




 

 
                                                           

.1-1:،اآليتانالفرقانسورة(6)
 .61-61(سورةيونس،اآليتان:1)

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura25-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura25-aya6.html
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 والتوصياتالنتائج
 :النتائج

والرباهنياليتأوردهابطالنمجيعالشبهاتالواردذكرهايفهذهالدراسةمنخاللاألدلةـ6
الباحثيفالفصلالثاين.

وقدـأناملستشرقنيليسواعلىدرجةواحدةيفعدائهملإلسالم،بلمنهماملنصفواملقسط.1
.احلنيفذلكمارباناعليهدينناالسمحوذكرناأهلاإلنصافمنهم،

مصلحتهم،وهذاـيعتمداملستشرقونعلىالضعيفوالشاذمنالرواياتالنذلكيصبيف4
واضحيفالشبهتنيالرابعةوالسادسةعشر.

الشكوكحولمعطياتالتاريخ،حيثأنكربعضهمـــكمايفالشبهةالرابعةــــإثارهتمـ3
ملعاصريهمنامللوك،معأناملؤرخنيجممعنيعلىذلك.ومثلالرسائلاليتكانيرسلهاالنيب

ذلكحتريفالنصالوارديفالشبهةالسادسةعشر.

يَنبِالر ُجِلحيثيقول:"صدقرسولاهللـ1  ِإن الل َهلَيـَُؤيُِّدَهَذاالدِّ

6)"اْلَفاِجرِ ،ونفيهما،فقدرأيناذلكواضح ايفانتصاراملستشرقنيتوماسوويلزللنيب(
،معأنهأثرعناألولاستهزاءهبالقرآن!(1)الكذبعنه

.ـإناهلليقيضيفكلعصرعلماءيدافعونعندينهمونبيهم1
                                                           

الصحيح(،ومسلم،يف1317،رقماحلديث)الفاجربالرجلينالدِّيؤيدهللاإن :بابالصحيح(أخرجهالبخاري،يف6)
 )متفقعليه((.461،رقماحلديث)نفسهاإلنسانقتلحترميغلظ:باب

  (كماتقدميفالشبهةالثالثةعشر.1)
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استمرتقرونا.ـإنالكيدلإلسالموأهلهليسهووليداليوم،بلهونتاجومثرةجهود7
،البأهله،ففيحنينرىختطيطاملستشرقنيوتنظيمهمواستمرارهمـإناإلسالمقائمبذاته3

حنوحتقيقأهدافهم،نرىحالاملسلمنيعلىالعكسمنذلكمتاما.
إالأنذلكجعلالكثرييبحثوتقاداتأعداءاإلسالمللنيبـعلىالرغممنكثرةان1

.يتعرفعلىهذاالدينوعلىالنيبالكرمي
:توصيات ال
ـإجراءدراساتمماثلةعلىمرالعصوراإلسالمية.6
ومنالثابتأناحلبليسعمال إراديا ،ماذانفعل؟قالالبدمنأنحتبرسولاهللـ1

.تحبهفتواضعهترىبعضالعلماء:أنتحينماتقرأسريةالنيب
حىتُيَصفُّواينبغيعلىطالبالعلمحرصهعلىاالهتمامبعلماملصطلحواجلرحوالتعديل؛ـ4

واملوضوعةالسنةممادخلفيهاعلىمرالعصوروالدهورمناألحاديثالضعيفة
املواعظوالرقائقاليتدخلتيفبطونكثريمنكتبالتفسريواحلديثوالفقهفضال عنكتب

. والقصص
ـتأسيسبنكالكرتوينجلمعالشبهاتاليتتدورحولالدعوةاإلسالمية.حىتيسهل3

علىالباحثالوصولأليها.
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 الفهارس العلمية المتنوعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16 

 

 فهرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة اآليةرقم  اسم السورة التسلسل

446ــراءالشعـــ6

346ـرــــــفاط1

741ــــورىالشـــ4

1341ـأسبـــــ3

61741ـاءاألنبيـــــــ1

3647رانالعمـــــ1

4743ق7

6131ــزملــامل3

3336ـزابــــاألح1

7336ـ73ــــراءـــاإلس66

136ــــمـــــالقل61

3131احلج64
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133اإلنسان63

1133هود61

1431الشورى61

6137النور67

17114البقرة63

3414فصلت61

113الكهف11

61617األنعام16

1113عمرانآل11

1413عمرانآل14\

4111التوية13

611النصر11

1611املؤمنون11

1314ــ11األنبياء17
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1614ــ33العنكبوت13

6614ــ1ق11

6114املؤمنون41

6114ــ63السجدة46

4114األنعام41

61114األنعام44

1471ــ11الذاريات43

63176البقرة41

4471اإلنعام41

16371الشعراء47

66173التوبة43

4171يونس41

471الضحى31

171الكهف36
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471ـ6الضحى31

61334النساء34

4333ــ44املؤمنون33

1133ــ13القمر31

3631التوبة31

1111األنعام37

1314الكهف33

1311التوبة31

117الكهف11

3113القصص16

611616ــ611الشعراء11

34616ــ36احلاقة14

31616ــ33العنكبوت13

1611ـ1الفرقان11
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 فهرس األحاديث النبوية 

 الصفحة  الراوي  الحديث  التسلسل 

41النعمانبنبشرياناحلاللبنيواحلرامبني6

41عائشةبنتأيببكرهلأتىعليكيوماشدمنيومأحد6

41ابنعباسالتغتموالهتلكنفسك4

44بكرأيبعائشةبنتآمنيأحدكمقالإذا3

44هريرةأبولعاناملأبعث1

41هريرةأبوياسرفانموعدكماجلنةآلصربا1

31باللبنرباحلقداخفتاهلل7

17انسبنمالككانيصوممنالشهر3

13بكرأيبعائشةبنتعبداشكوراأكونأفال1

13داءالدرأيبخرجنامعرسولاهلل61

11علقمةكيفكانعملالنيب66

11611األنعام11
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71هريرةأبومنسبعنيمرةأكثريفاليومإليهوأتوبألستغفراهللإينواهلل61

11ابنعباسبينعديبينفهر،يايا64

77بكرأيبعائشةبنتكيفبدءالوحي61

36ةادجندببنجناشتكىرسولاهلل61

14بكرأيبعائشةبنتتعلمونمااعلملو63

11هريرةأبوتطعمالطعام61
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 فهرس األعالم المترجم لهم

 االسم 
 الصفحة 

31األبنوسي

73امحدبنحنبل

31إسحاقابن

17أنسبنمالك

77البخاري

37أبوبكرالصديق

31باللبنرباح

73البيهقي

36جندببنجنادة

71ابنحجر

37خدجيةبنتخويلد

37داودبنايبهند

13أبوالدرداء

33الربيعبنحبيب
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44أبوهريرة

77الزهري

31ابنسعد

33أبوسفيان

11أبوشامة

37الشعيب

41عائشةبنتايببكر

37عامربنفهرية

41ابنعباس

73عبدالرزاقبنمهام

13عبداهللبنرواحة

11املقدسي

77عروةبنالزبري

31ابنعساكر

71عقيلبنخالد

71علقمةبنقيس

34الرتمذيىأبوعيس
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31املباركفوري

73مسلم

77معمربنراشد

17النجاشي

73أبونعيماألصفهاين

44أبوهريرة

11الواقدي

73يونسبنيزيد



 أعالم المستشرقين 

 40  فينسينكأ.ج. 

 40  بارونكاراديفو

 03  بطرساحملرتم

 2٤  بالشري

 49  تريتون

 44  توماسأرنولد
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 01  جريرديأولياك

 03  يفريققسطنطنياإل

 40  جولدزيهر

 40  د.ب.ماكدونالد

 44  ديساسيرَتسْفِلْسِ

 40  غ.فونجرونيباوم

 44  لوبونغوستاف

 4٤  يل)ايطالية(فارغلري

 29  )لبناني( فيليبحىت

 32  كارليل

 31  هـ.ج.ويلز

 44  هادريانريالند

 44  ريمجواتمونت

 44  يوهانج.رايسكه
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. .0
دارقتيبة.حممدفتحاهللالزيادي.أهدافه ووسائله, االستشراق .1
عبداهللحممداألمنيالنعيمي.بدونناشر.ستشراق في السيرة النبوية,اال .4
.قباءدار.اجلليندالسيدحممد.د.والتبشير ستشراقاال .3
حممودمحديزقزوق.بدونناشر.ستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري,اال .1
هـ6433السباعيحسينبنمصطفى, عليهم وما مالهمالمستشرقون و  ستشراقاال .1

.)بدونتاريخ(.اإلسالمياملكتب-الوراقدار.
ق:عليالبجاوييقهـ.حت314أبوعمربنعبدالرب, ستيعاب في معرفة األصحاباال .3

 ،الطبعةاألوىل.داراجليل.
حممدعلي:حتقيقهـ.311ابنحجراحلافظ,  اإلصابة في تمييز الصحابة .3

،الطبعةاألوىل.داراجليل.البجاوي
هـ.6414اجلكينالشنقيطياألمنيحممد, بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء .1

.دارالفكر
،الطبعةاخلامسةعشر.دارالعلمللمالينيهـ.6411خريالدينالزركلي, األعالم .61
:حتقيقهـ.6111مرتضىالز بيدّياحلسيين, القاموس جواهر من العروس تاج .66

.اهلدايةدار.احملققنيمنجمموعة
العلمية،الكتبهـ.دار314البغدادياخلطيببغداد , تاريخ .61
،الطبعةدارالكتبالعلمية.اتعمريزكريا:حتقيقهـ.737الذهيب,تذكرة الحفاظ  .64

األوىل.
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هـ.حتقيق:161البغويالسنةحميي" , التنزيل معالمغوي , المسمى " بتفسير ال .63
،الطبعةالرابعة.طيبةدارحممدالنمر،وآخران.

.سالمةحممدبنساميهـ.حتقيق:773كثريبناالفداءأبو,العظيم القرآن تفسير .61
 ،الطبعةالثانية.طيبةدار

الطبعة.الرشيددار.عوامةحممد:قيق.حتالعسقالينحجربنا, التهذيب تقريب .01
 .األوىل

الفكر،الطبعةاألوىل.احلافظابنحجر.دارالتهذيب , تهذيب .67
هـ.مكتبةاإلمامالشافعي6146املناويعبدالرؤوف,الصغير الجامع بشرح التيسير .0٤

 ،الطبعةالثالثة.
السعديناصربنعبدالرمحن,المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير .61

،الطبعةاألوىل.الرسالةمؤسسة.اللوحيقعبدالرمحنهـ.حتقيق:6471
حتقيق.هـ111حممدبنإمساعيلالبخاري" , صحيح البخاري "الجامع الصحيح  .11

،الطبعةالثالثة.دارابنكثري.ديبمصطفى.د:
.116مسلمبناحلجاج", صحيح مسلم"الجامع الصحيح المسمى  .40 داراجليلهـ

 .داراألفاقاجلديدة-
,  الجرح والتعديل .44 حامت أيب .417ابن هـ دائرة العثمانيةجملس الطبعةاملعارف ،

 األوىل.
 .العريبالفكردارهـ.6413زهرةبأيباملعروفأمحدبنحممد, النبيين خاتم .44
هـ.املكتبة6311األلباينالدينناصرحممد, والسيرة النبوي الحديث عن دفاع .42

 .الشاملةبإشرافمكتبالدعوةبالروضة
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داراهلالل،الطبعة-6.هـ6317املباركفوريالرمحنصفي,المختوم الرحيق .11
.األوىل

الدين عالء د. من والزيادات التعديالت بعض مع ( األوىل الطبعة ، العصماء دار
 زعرتي،وغسانحممداحلمدي(.

حممدياسني.مكتبةردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين, .11
اجلامعةاألزهرية،الطبعةاألوىل.

 حيىيمراد.بدونناشر،وبدونطبعة.ردود على شبهات المستشرقين,  .43
حسنيحسيين.دارالكتابالعريب،الطبعة, منصفة غربية عيون فيالرسول .4٤

 األوىل.
هـ.املكتباإلسالمي،الطبعةالثالثة117ابناجلوزي, التفسير علم في المسير زاد .11

.
 .العريبالفكردارأبوزهرة., التفاسير زهرة .41
املعارف.الطبعةهـ.مكتبة6311ناصرالديناأللباينالصحيحة,  األحاديث سلسلة .40

 األوىل.
داراأللباين., األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة .44

 .الطبعةاألوىل.املعارف
دار.وآخرون،شاكرحممدأمحد:حتقيقهـ.171حممدبنعيسى, سنن الترمذي  .44

)األحاديثمذيلةبأحكامالشيخاأللباين(.)بدونتاريخ(،إحياءالرتاثالعريب
دار.فؤوعبدالرطه:حتقيقهـ.164فرياملعاهشامبنعبدامللك, النبوية السيرة .43

.اجليل
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دار.عبدالواحدمصطفى:حتقيق.كثريبن(،اوالنهايةالبدايةمن)النبوية السيرة .41
.املعرفة

شرح ألفية السيوطي المسمى "إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم  .41
 حممدبنعليآدم.مكتبةابنتيمية،الطبعةالرابعة.األثر" , 

الدينشهابالقاسمأبو, المصطفى النبي مبعث في يالمقتف الحديث شرح .43
هـ.حتقيق:مجالعزون.مكتبةالعمرينالعلمية.الطبعةاألوىل111شامةبأيباملعروف

. 
حتقيق.البغوي,  السنة شرح .43 الشاويشزهريحممد–طاألرناؤوشعيب: املكتب.

،الطبعةالثانية.اإلسالمي
هـ.حتقيق:عبدالعليعبداحلميد313أمحدبناحلسنيالبيهقي, اإليمان شعب .49

 الطبعةاألوىل.حامد.مكتبةالرشد،
.141ابنسعد, الطبقات الكبرى .21 دارالكتب.حتقيق:حممدعبدالقادرعطاهـ

 ،الطبعةاألوىل.العلمية
 .داراملعرفة.بنحجرا, فتح الباري شرح صحيح البخاري .20
عليبنحممدالجامع بين فنَّّي الرواية والدراية من علم التفسير,  القدير فتح .31

دارالكلمالطيب،الطبعةاألوىل.-هـ.دارابنكثري6111الشوكاين
 .حتقيق:العالمةاأللباين.دارالقلم.الطبعةاألوىل.الغزايلحممد, السيرة فقه .24
هـ6316،اإلصدارمنرجبإىلشوالسنة16العددمجلة البحوث اإلسالمية, .33

.16اجلزءرقم:
د.نبيللوقابباوي.دارالسعادة.والخناجر المسمومة الموجهة إليه, محمد  .31
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هـ.حتقيق:حممودخاطر.مكتبةلبنانناشرون.111الرازي,الصحاح مختار .31
هـ.مكتبةالسنة،الطبعة6314ُشهبةأبوحممد, الكريم القرآن لدراسة المدخل .23

 الثانية.
املهندسزكرياهاشمزكريا.طبعبإشرافحممدتوفيقالمستشرقون واإلسالم, .2٤

 .عويضة
 .النملةاحلمدإبراهيمبنعلي, والتنصير المستشرقون .29
هـ.حتقيق:حبيبالرمحن161احلميديالزبريبنعبداهلل,الحميدي مسند .11

مكتبةاملتنيب.-األعظمي.دارالكتبالعلمية
–.حتقيق:حممدإدريساألزديحبيببنالربيع, حبيب بن الربيع اإلمام مسند .10

 مكتبةاالستقامة.-داراحلكمةعاشوربنيوسف.
 .هـ.املكتبةالعلمية771الفيومي, للرافعي الكبير الشرح غريب في المنير المصباح .14
جالل, (األقران ومعترك القرآن إعجاز) وُيسمَّى القرآن إعجاز في األقران معترك .14

 هـ.دارالكتبالعلمية،الطبعةاألوىل.166السيوطيالدين
 .الفكردارهـ.111احلمويياقوت, البلدان معجم .12
.دارالنفائس،الطبعةاألوىل.قنييبحامد–قلعجيحممد, الفقهاء لغة معجم .11
الدعوةدار.العربيةاللغةجممعوآخرون.حتقيق:مصطفىإبراهيم, الوسيط المعجم .11

. 
هـ.مطبعةعيسىالبايباحلليب،6417الزُّرقاين, القرآن علوم في العرفان مناهل .13

 الطبعةالثالثة.
علىأجزائهبعضيفاعتمدضخمموسوعيعمل, العالمية العربية الموسوعة .13
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.World Book Internationalالعامليةاملعارفدائرةمنالدوليةالنسخة
ولغوي،علميومراجعوحمرر،ومرتجم،ومؤلف،عامل،ألفمنأكثرإجنازهيفشارك .19

 .العربيةالبالدمجيعمنومؤسسةومستشار،فين،وخمرج
عبدالرمحنبدوي.دارالعلمللماليني.الطبعةالثالثة.,موسوعة المستشرقين .11
العامليةالندوة, المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة .10

الندوةدار.اجلهينمحادبنمانع.د:ومراجعةوختطيطإشراف. اإلسالميللشباب
 ،الطبعةالرابعة.العاملية

عبدعادل-معوضعلي:حتقيق.الذهيباإلمام,  الرجال نقد في االعتدال ميزان .14
 .العلميةالكتبدار.املوجود

مكتبةفي الفكر االستشراقي المعاصر, نبوة محمد  .14 شايب. خلضر د.
.العبيكان

حممود–يالزاوطاهر:حتقيقهـ.111ابناألثري,  النهاية في غريب الحديث واألثر .13
.املكتبةالعلمية.الطناحي

المراجع األجنبية :

املستشرقجولدزيهر.ترمجةوتعليقد.حممديوسفالعقيدة والشريعة في اإلسالم, .11
موسى،وآخران.دارالكتابالعريب،الطبعةالثانية.

مجريوات.ترمجة:عبدالرمحناملستشرقاإلجنليزيويلياممونتفي مكة, محمد  .11
 .عبداهللالشيخ.اهليئةاملصريةالعامةللكتاب
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 المراجع االلكترونية :

موقعبياناإلسالم:الردعلىاالفرتاءاتاالنتحار, ادعاء محاولة النبي  .17
والشبهات.علىالرابط

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-03-0009&value=&type 

مكتبترجمة المؤلف صفي الرحمن المباركفوري, .13 برعاية الشاملة، املكتبة موقع
الدعوةبالروضة.علىالرابط

http://shamela.ws/index.php/author/451 

تاريخشبهات حول المكي والمدني, .11 الثقافية. األلوكة شبكة مسلم. مصطفى
م.علىالرابط61/1/1164-هـ1/3/6343اإلضافة

http://www.alukah.net/sharia/10331/55834%20/

باإلفك والكذب شبهة اتهام النبي  .71 على الرد اإلسالم: بيان موقع االفرتاءات،
والشبهات.علىالرابط

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-02-0004&value=&type 

ا  .76 ،موقعبياناإلسالم:كان داعياا اشتراكياا ال رجل دين  شبهة الزعم أن محمدا
الردعلىاالفرتاءاتوالشبهات.علىالرابط

http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=02-04-0016&value=&type 

.علىالرابطالفوائدصيد،موقعخليلالدينعماد.د,اإلسالم عن قالوا .71

http://www.saaid.net/ 
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يفدراساتاملستشرقنيللقرآنالكرمي،د.حممدهباءالدين.علىالمصادر الخيالية .74
الرابط

http://mlffat.tafsir.net/index.php?action=viewfile&id=1115 

اإلضافةمفهوم االستشراق, .73 تاريخ الثقافية. األلوكة شبكة زنايت. حممد أنور
م.علىالرابط11/66/1161-هـ64/6/6343

http://www.alukah.net/culture/0/47002/ 

 موقع المعاني .31

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%A

9 

 موقع المقاالت  .31

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=87576 

.علىالرابطموقع ملتقى أهل الحديث .77

www.ahlalhdeeth.com 

 المراجع األجنبية :

جولدزيهر.علىالرابطمذاهب التفسير اإلسالمي, .73

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb180034-

143216&search=books 

 


