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 شكر وتقدير
 

ان سببا يف هذا تقدم ابلشكر اجلزيل لكل من كبتوفيقه وامتنانه، أ تعاىل وشكره، وإقرار هللابعد محد 
ما من غاب عن انظري، ومل يغب عن  وجودي يف الوجود، واألخص ابلذكر منها البحث وأبدأ بسبب

تعاىل، ألنه كان السبب يف توجهى للعلم الشرعي، وأثىن مبن محلت  هللاخاطري أال وهو والدي رمحه 
 تعاىل عىن خري اجلزاء يف الدارين. هللااحلنون فجزامها  مهي صغريا وكبريا أمى

مث الشكر ملن كان سببا هلذا البحث، جامعة املدينة العاملية، حيث فتحت يل اباب إلمتام دراسة 
العلم الشرعي، وأخص بذلك اإلدارة والعاملني هبا، والدكتور / حممد البساطي الذى اختار موضوع هذا 

ولكل من ساهم ولو  ،حسني شاكر املشرف على البحث حىت اإلنتهاء منه هللاوالدكتور / عبد ،البحث
 ابليسري يف ظهور هذا البحث .

تعاىل أن يعينىن على طاعته،  هللا أسألوأرجع التقصري يف هذا البحث لقلة أدواتى وضعف مهيت، 
 ادر.ذلك والق إنه موىل ،لوجهه الكرميملا حيبه ويرضاه، وأن جيعل هذا العمل خالصا  وأن يوفقىن



 ط

 ملخص البحث
لكتاب أحد ونقد عرض لقضية اإلستشراق واملستشرقني من خالل دراسة حتليل أيف هذا البحث 

الضوء على الشبهات واإلفرتاءات إللقاء  ،يف مكة وكتابه حممد  ،وهو مونتجمري وات ،املستشرقني
ويف مجيع ما سبق تناولت ، كرام   الىت تعرضت هلا هذه السرية العطرة وفروعها من كتاب وسنة وصحابة

تعاىل وسنة  هللامدعما ذلك ابألدلة من كتاب  ،وما خالفه ،وجهات نظر الكاتب ما وافق فيها الشرع
إضافة  ،بل وأبقوال املنصفني من ملة الكاتب نفسه ،وأقوال الثقات من األئمة األعالم ،نبيه حممد 

   مع الرد عليها بنفس املنهج .ها راز بوإ ،إلظهار تناقضات الكاتب يف طيات كتابه



 ي

Abstract 

Summary of the research: In this research I applying oneself to the author of the book, 

"Muhammad " in Mecca, in the first chapter I provided a definition and his stature for Muslims 

and non-Muslims, then I disclaim with the book and its scientific value. In the second chapter, 

I inquisition the opinion of the author about the Prophet's invitation and his apostolate, in terms 

of Islam as religion, revelation and the Great Qur'an. In the third chapter I gathered what the 

writer gave him the light of our Prophet before the mission, and his opinion in the prophethood 

of the Prophet and invitation for Quraish, and then stabbed by the Messenger of God. In the 

fourth and last chapter, I compute the historical opinions of Watt regarding the distinguished 

companions groups and individual, his opinions on the persecution of Muslims and the reasons 

for emigration to Abyssinia, and closure the research with his opinions about Arabs and 

Quraysh. In all of the above, the opinions of the writer dealt with what he agreed to the sacred 

law of islam, and what he disobey it, supported by evidence from the Great Qur'an book of God 

and the route of his prophet Muhammad, and the words of the trustworthy luminaries imams, 

and even the catchwords of the fair minded of the writer religion  himself.. 
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 * املقدمة:
يف مكة سببا الطالعي  كان اختيار كتاب وات حممد   ،حنمده ونصلى على رسوله الكرمي 

على كثري من األمور الىت خفيت عىن كمسلم وكطالب علم، وما قيل وما يقال عن هذه الدعوة املباركة 
على ترمجة للكتاب، من قبل املستشرقني، فكان نقد وحتليل الكتاب بعد االستعانة ابهلل، فحصلت 

تعريف ابلكاتب والكتاب، فرتمجت وشرعت بنقده وحتليله وذلك من خالل أربعة فصول، أوهلا كان لل
له مربزا لقيمته العلمية عند املسلمني وغريهم، مث عرجت لذكر الكتاب وقيمته العلمية، أما الفصل الثاين 

 آرائه يف اإلسالم والوحي والقرآن، فعرضت آلراء الكاتب حول الدعوة والرسالة، ففصلت القول يف
خالل مراحل  لفصل الثالث، فكان لشخصية النيب الكرمي وطعنه ابلسرية ومن تتعلق به السرية، أما ا

وختمت البحث يف الفصل الرابع آبراء الكاتب التارخيية يف  ،الدعوة قبل وبعد البعثة، والطعون به 
يضا، ويف املبحث األخري يف مكة، وهجرهتم إىل احلبشة أومسألة اضطهاد قريش للمسلمني  الصحابة 

رب وقريش ورأيه فيهما، واجتهدت قدر املستطاع اإلنصاف يف نقد عرجت على نظرة الكاتب للع
 وحتليل ما مت ذكره آنفا.
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 * خلفية البحث:
عوة يف جزيرة العرب، وحتديدا يف مكة املكرمة، ومنذ أن بزغ فجر الدعوة اإلسالمية، وهذه الد

 املباركة مل تسلم من حرب شعواء عليها ال هوادة فيها.
 اختالف الزمان واملكان إال أن طبيعة هذه احلرب تغري زماهنا وتغري مكاهناوعلى الرغم من 

 مل تتغري، فالتاريخ يعيد نفسه. ومبادئها إال أن أساليبها ،وأشخاصها أيضا
بداية من أقرب املقربني لصاحب هذه  ففي ذاك الزمان بدأ اهلجوم على هذا النيب اخلامت 

تشريفا، وانتهاء مبن كان  هللاواملدن حول مكة املكرمة زادها  ، مرورا مبن جاوره من القرىالدعوة 
 بعيدا كفارس والروم الذين عادوه وجيشوا اجليوش ضد دعوته املباركة.

زالت هذه الدعوة املباركة من الزمان، ويف هذا الزمان ال  هذه كانت الصورة قبل أربعة عشر قران
 إال أن هناك خصوما أشداء هلا.، املعمورة أرجاء على حقها وسطوع، انتشارها من لرغمعلى ا

املستعان، ممن تبىن فكر أعداء اإلسالم وأتثر هبم، أو  هللاسواء كانوا ممن هم من بىن جلدتنا و
ن والعلمانيني، فكان منهم مستشرقون ممن خالف هذه الدعوة يف االعتقاد من اليهود والنصارى وامللحدي

 ومنصرون واستعماريون وغريهم... اخل.
 هللافالفريقان على حد سواء استخدموا خيلهم وركاهبم للهجوم على هذه الدعوة املباركة، ولكن 

 .تعاىل تكفل حبفظ دينه ونصرة نبيه 
أفضل  ية على صاحبهامن ينافح ويدافع عن هذه الدعوة املباركة والرسالة السام وقيض ربنا 
 .الصالة وأمت التسليم

وأىب  ن عن هذا الدين، فمنهم من ال ينتسب هلذا الدين ودافع عنه، كأيب طالبو وتنوع املدافع
 وغريهم. (1) البخرتي

                                      
 عمهو و ،  ، يُكىّن بـأيب طالب الكناين اهلامشي القرشي عبد مناف بن عبد املطلبهو  ( م 619 – م540 (أبو طالب : ( 1)

قيل هاشم ، و  العاص بن هشام  هو :أبو البخرتي ،  0علي بن أيب طالب اخللفاء الراشدين ، ووالد رابع وكافله  حممد النيب
اجلاهلية. كان من الذين نقضوا الصحيفة اليت قاطع هبا  من زعماء قريش يف .قصي بن عبد العزى أسد بن بن احلارث بن

، بل كان يكف الناس عنه أول أمر الدعوة. والده هو   حممد بين هاشم واملسلمني. ومل يكن من الذين يؤذون النيب مكة مشركو
 5 .خدجية بنت خويلد ابن عم السيدة

= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/540
https://ar.wikipedia.org/wiki/619
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
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وحصر هذا ال طاقة  ،هللاوالتابعني رمحهم   ومنهم ممن انتسب هلذا الدين من الصحابة الكرام
 ألحد به.

كما و هو خارج عن نطاق املألوف كنزول املالئكة يف بدر، عن هذا الدين ما بل كان ممن دافع 
 تشريفا. هللايف مكة زادها  (1)يف حادثة نقض الصحيفة

 . وما هذا البحث إال ضمن سلسلة الذب عن هذا الدين احلنيف، وعن صاحب الرسالة 
 

  

                                      
اجملذر بن زايد  إاّل أن الصحايب،  عن قتله  مدم(، وهنى النيب حم624يف العام الثاين للهجرة ) موقعة بدر حضر مع املشركني 

تلين، فقاتلته قتله، مث اعتذر إىل النيب فقال:"والذي بعثك ابحلق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأىب إاّل أن يقا البلوي
قد هناان عن قتلك "، فقال أبو البخرتي:"وزميلي" )يعين   ايد:" إن رسول هللافقتلته"، إذ أنه حني التقى به يف ميدان املعركة قال ز 

بنت زهري بن احلارث بن أسد الليثي الذي خرج معه من مكة(، فقال اجملذر:" ال وهللا، ما حنن بتاركي زميلك  جنادة بن مليحة زميله
ال وهللا ، إذن ألموتن أان وهو مجيعا ، ال تتحدث عين نساء مكة إال بك وحدك "، فقال أبو البخرتي:"    ، ما أمران رسول هللا

 سرية ابن هشام . .األسود بن أيب البخرتي أسلم ابنه ."ركت زميلي حرصا على احلياةأين ت
 .3882، برقم: 589، ص: 7ج:  كتاب مناقب األنصار،  ،لبخاريفتح الباري شرح صحيح ا ابن حجر، (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%8A
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 ث:* مشكلة البح
هذه النوعية من املستشرقني قد جنحت يف الشأن األكادميي، تكمن مشكلة الدراسة يف أن 

لسنني يف رسم صورة عن نفسها بدت ابحليادية واملنصفة من خالل اإلنصاف اجلزئي لبعض ولعقود من ا
 .(1)القضااي

"وأكثرهم متدينون "  بدراسة اإلسالمفمن الصعب على معظم املستشرقني النصارى املشتغلني 
اسية يف النصرانية ويهامجها ويفندها، مثل عقيدة التثليث أن ينسوا أهنم يدرسون دينا ينكر عقائد أس

 دة الصلب والفداء.وعقي
كما أنه من الصعب عليهم أيضا أن الدين اإلسالمي قد قضى على النصرانية يف كثري من )

 ذا هو السبب الرئيسي لتعصبهم ضد اإلسالم.، فه(2)(بالد الشرق وحل حملها
اتفقت الغاايت  نطلقات بني االستشراق والتنصري وإنومن املالحظ أن هناك فروقات يف امل

 العليا هلاتني الوجهتني.
أما  ،"املسيحي "، أو هو داعية خلروج املسلم عن دينه فحسب فاملنصر داعية للدين النصراين

ث املسلمني وقيمهم ومفاهيمهم وأخالقياهتم يبث نتائجه يف دراساته املستشرق... فهو ابحث يف ترا
 ه وحماضراته.وحبوثه وكتب
صريح يف دعوته، واضح فيها، وإن حاول إخفاءها حتت ستار اخلدمة .. .واملنصر نسبيا)

 اإلنسانية، لكنه ال يرتدد يف أن يعلق الصليب على صدره أو يف مكتبه أو عيادته أو معمله أو مدرسته.
ن من القساوسة كا  وإن ،املستشرق فباطين... يتظاهر ابلعلمية واملنهجية والتجرد واملوضوعية أما

 الرهبان، وحياول الوصول إىل أغراضه الباطنة ممتطيا صهوة العلم والتجرد.
وتنبه له اآلخرون  ،"اآلخرين هبذا " فانقاد له بعضهم وقد وفق بعضهم دون شك يف إشعار بعض

                                      
ي وات الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمر  املستشرقون،أجمد قورشة، سوسن هاكوز (1)

 .50، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص: أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحية
عن اللبان نقال ، 87، ص: الفكرية للصراع احلضارياالستشراق واخللفية  -زقزوق نقال عن: ، 51املرجع السابق، ص: ( 2)

القضاء عليها ابلكامل ، وإمنا حل حمل الدين الغالب ، كما هبا ليس م على النصرانية ، لعل املراد ومسألة قضاء اإلسال،  34ص: 
 يف كثري من البلدان كمصر وسوراي مثال .

= 
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 .(1)(وردوا، وكان ما ردوه أكثر مما أخذوه منهفأخذوا منه 
"مفرتايت   "، واحلق أهنا يف أغلب األحيانملستشرقني"شبهات ا أقولومع شيء من التجوز 

 وتشكيكات " يقصدون إىل إاثرهتا قصدا ابتغاء الفتنة، ال طلبا للمعرفة أو اهلدى.
 .(2)﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ :وهذه املفرتايت معظمها قال به أكثر من واحد، قال تعاىل

عنه يف هذا املستشرق ما اشتهر "وات " فاملشكلة الرئيسية املستشرق وممن ينطبق عليه ذلك، 
أو ما يوصف به من حياديته وإنصافه، األمر الذي دفع البعض لقبول العديد من اآلراء والتوجهات اليت 

 يلقى هبا يف طيات كتابه.
لطعن يف أساس عقيدة املسلم وتوحيده، ومترير قناعات وهو بذلك ينفذ من خالل هذه اآلراء ل

 م، فلم يسلم منه رسول وال وحي وال صحايب وال كتاب وال مؤرخ.ومفاهيم خطرية معادية لإلسال
لذا سأعمل مستعينا ابهلل تعاىل، ومن خالل تقليب صفحات هذا الكتاب على مناقشة آرائه 

 سبيل املثال:منها على وتوجهاته يف العديد من النقاط، و 
 هل كان منهجه علميا حبتا أم ال؟ -
  هذا الكتاب.املصادر اليت اعتمد عليها وات يف -
 الرد على الشبهات اليت يلقى هبا من خالل دس السم يف العسل. -
 آراء الكاتب بنوعيها: ما يتفق فيه مع املسلمني... وما خيالفهم فيه. -
بحث عقبة، وذلك لندرهتا رغم انتشارها عرب املواقع بداية كان توفر الكتب اخلاصة مبوضوع الو 

 اإللكرتونية.
 ضرت معارض للكتب، ومل أوفق يف احلصول على مرادي.د من املكتبات، وحوقمت بزايرة العدي

وبناء عليه وسعت نطاق البحث خارج دولة اإلمارات، فقمت ابلتواصل مع بعض األخوة يف 
صر العربية، واململكة األردنية اهلامشية، وتونس أيضا، وما ذلك إال اململكة العربية السعودية، ومجهورية م

 تعاىل. هللابتوفيق من 

                                      
الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات املستشرقون ، أجمد قورشة، سوسن هاكوز (1)

نقال ، 52ص: ، ، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنيةالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحيةأمنوذًجا فيما خيص الع
 .852، ص: االستشراق يف األدبيات العربيةعن النملة، 

 .53اآلية:  - سورة الذارايت( 2)
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وكانت خامتة  ،كجملون والنيل والفرات  ،اإللكرتونية زايرة بعض مواقع الكتب أضف إىل ذلك
 ،خلوركفرع رأس ا  ،واملكاتب العامة ملدينة ديب بفروعها ،هذه الرحلة املكتبة العامة ملدينة الشارقة

 .والىت أسعفتىن كثريا يف هذا البحث ،وغريها الكثري ،والراشدية وهور العنز
عبدالرمحن الشيخ،  هللاف إىل ذلك عقبة وجود ترمجتني هلذا الكتاب، ترمجة للدكتور عبدضأ

دراسة هذا ن رجع هلا الباحثون خالل امها الرتمجتان اللتو  ،خري اجلزاء هللاجزامها وأخرى لشعبان بركات، 
 الكتاب وحتليله ونقده.

صعوبة للربط بني الرتمجتني وابلتايل  وكان الختالف ألفاظ كل مرتجم، وإن اتفقا يف املعىن العام،
ألخرى املتعلقة ابلكتاب، ولعل هذا هو سبب وجود بعض الفجوات يف ثنااي الربط بني األحباث ا

 .عند التخريجالبحث، 
فاملراد به الكتاب املرتجم من قبل الدكتور  ،مكة على إطالقه يف فعند اإلحالة لكتاب حممد 

 .بعلمهما هللانفعنا  ،ن ترمجة شعبان بركاتالنص املذكور موإال ذكرت أن  ،الشيخ هللاعبد 
وإال اكتفيت ابإلحالة  ،إن احتاج املقام إليراده ،كنت أورد النص اآلخر  ،ويف بعض األحيان

 .لرقم الصفحة
 

 * أهداف البحث:
أن جهودان مهما بلغت ذروهتا، واتسمت ابملصداقية واملوضوعية يف الذب عن يه مما الشك ف

 ألهنا جهد بشر. ،، فهي ال تذكرين وصاحب دعوته هذا الد
ڃ ڃ چ چ ﴿وربنا تبارك وتعاىل قد تكفل حبفظ دينه حيث مل يقبل بدين إال هو 

وتكفل سبحانه حبفظ نبيه  ،(2)﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿وتكفل حبفظ كتابه  ،(1)﴾چ
 ﴿(3)﴾ژ ژ ڑ ڑ. 

 من الصحابة  أتباع نبيه تعاىل نصرة دينه بطرق شىت، منها ما كان من  هللاوقد أظهر 
 والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

                                      
 .19اآلية:  - سورة آل عمران( 1)
 .9اآلية:  - سورة احلجر( 2)
 .67اآلية:  - سورة املائدة( 3)

= 
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تعاىل جنودا من سوى البشر للدفاع عن هذا الدين وأتباعه فقدرته تعاىل  هللاومنها مما سخره  
كما واحلشرات  بل وحىت من الدواب والبهائم  كاملالئكة وجربيل   (1)﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ مطلقة

 .(2)ةيف حادثة نقض الصحيف
ومنها ما كان ممن دافع وانفح عن هذا الدين، وإن مل ينتسب هلذا الدين، سواء يف عهد النيب 

  البخرتي وأىب (3) عدي بن واملطعم طالب أيب كأمثال. 
 هللاأو يف زماننا املعاصر من اليهود والنصارى من املستشرقني واملثقفني، وهذا من ابب تسخري 

 م للذب عن هذا الدين احلنيف.تعاىل لعباده مسلمهم وكافره
تعاىل كل قطرة فيها للدفاع  هللاوما هذا البحث إال نقطة يف حبور الذب عن ديننا احلنيف، جند 

 .عن دينة وعن نبيه 
تعاىل هذا العمل املتواضع، وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي، وأن جيعله  هللاأن يتقبل  وحسيب

 .عليه رقادوال ذلك موىل إنه حجة لنا ال علينا،
 

 * أمهية البحث:
أمهية هذا البحث تكمن يف مناقشة رجل له مكانته العلمية بني املستشرقني، وال أدل على ذلك 

مناقشة العديد من الباحثني لكتاابته، والذي يعد هذا البحث أيضا واحدا من ترمجة كتبه للغة العربية، و 
 منها.

سيس ابن قسيس وتتلمذ على يد قسيس فها هنا رجل من املستشرقني ليس كغريه، فهو ق

                                      
 .31اآلية:  - سورة املدثر( 1)
 .3882، برقم: 589، ص: 7ج:  :فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر، (2)
كان شريفاً ذا ِصيٍت يف قريش، وكان حسَن البالء يف أمر الصَّحيفة اليت كتبْتها قريٌش على بين   املِطعم بن عدّي بن نوفل ،(   3)

 ب بن عبد املطَّلب:هاشم، وفيه يقول أبو طال
 أُمطِعُم إنَّ القوم ساُموك ُخطًّة *** وإيّنِ مىت أوكْل فلسَت بوائلِ 

 ومدّحه حّسان بن اثبٍت لـهذا الشأن، فقال:
 جمداً خلَّد الدهَر واحداً *** من الناس أبقى جمُده اليوَم مطِعما ...فلو أّن 

بسنة  ، مات املطعم بن عدي بعد هجرة النيب  88، ص :  1ج :  االشتقاق البن دريد ، اشتقاق أمساء رجال بىن عبد مشس ،
 . 95، ص :  1، دالئل النبوة ألىب نعيم األصبهاين ، ج : « وهو يومئذ ابن تسع وتسعني
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 ا.مستشرق أيض
وهذا املستشرق يدعى أبنه يلتزم احليادية واإلنصاف واتباع املنهج العلمي من خالل سرده 

 يطرحها، مما جعل ألفكاره وآرائه قبوال لدى بعض املسلمني املتشككني يف دينهم.للمواضيع اليت 
هذا  بعض األمور، لكن املتتبع ملوضوعاته يلمس أنومما ال شك فيه أنه التزم هبذه املسألة يف 

 من ابب التخدير لبث أفكار وتوجهات معينة.
تكون األوىل وليست هي األخرية  وإمجاال... فهذا املستشرق وغريه، وهذه الدراسة وغريها، لن

 كذلك.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :تعاىل فصل يف هذه املسألة قبل أربعة عشر قران، فقال سبحانه هللاألن 

 .(1)﴾پ پ پ پ
من قبل مشركي مكة واليهود،  سأعمل على ربط االدعاءات اليت أثريت يف زمن النيب .. .لذا

 "وات " يف العصر احلاضر. وادعاءات املستشرقني أمثال
مكة  اومبا أن الكفر ملة واحدة، فال عجب أن ترى بعض املستشرقني ينادوا مبا اندى به مشركو 

 قبل أربعة عشر قران.
 وذلكم ،سالمتشويه صورة اإل أال وهي ،واحدة أيضا تفق عليهااملواحد، والسياسة اهلدف إذ أن 

 ستغالهلا.الشبهات المن خالل التعرف على 
كما أن هؤالء املستشرقني هلم عالقة بصنع القرار السياسي املتعلق ابألماكن أو اجملاالت اليت )

 ة.ختصصوا هبا، ليسهموا يف أتييد آلة الشر االستعماري
االفتتان مبا يقولون، فعمدوا من خالل االستشراق إلقناع الباحثني ابألخذ عنهم والثقة هبم و 

 .(2)(وهو ما يؤدى خلطر اهلزمية النفسية الذي قد يؤدى بدوره إىل إضالل األجيال القادمة وحتريف الواقع
كهم يف دينهم، عمدوا لبث الفرقة والفتنة بني املسلمني، من خالل إاثرة الشبهات لتشكيكما 

 وحماولة ردهتم عنه.

                                      
 .120اآلية:  - سورة البقرة( 1)
وعدمه، مونتجمري  املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصافأجمد قورشة، سوسن هاكوز أنظر،  (2)

ص  -، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية وات أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحية
51 ،53 . 
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والصحابة  ،ومن خالل دراسيت ملوضوع البحث، تنبهت إىل أن كثريا من الطعن املوجه للنيب 
، كنا قد درسناه يف املراحل الدراسية قبل اجلامعة، ومن قبل أساتذتنا يف تلك املراحل، وما الكرام 

 عن طريق املناهج الدراسية. اخلاطئةذاك إال دليل على تغلغل مثل هذه األفكار 
أن ""التنصري واملنصرين "، وهو كتاب يتحدث عن نشاط اجلمعيات التنصريية:   كتابورد يف)

 حني جاء إىل مصر ضيق على اهليئات التنصريية فاشتكته هذه إىل احلكومة الربيطانية. (1)كرومر
"هل  املنصرين وقال هلم:فأرسلت احلكومة الربيطانية الشكوى إىل كرومر لريد عليها، فجمع 

 ؟تتصورون أن أقف يف وجهكم أو أضيق عليكم
ولكنكم تقومون أبعمال استفزازية، فتخطفون األطفال وتنصروهنم ابلقوة وأحياان ختطفون الكبار 

 كذلك، فيستفز هذا مشاعر املسلمني فيتمسكون بدينهم أكثر.
سة ليجيء إىل مصر ويضع سيا ولكنين اتفقت مع شاب خترج حديثا يف كلية الالهوت بلندن،

 .(3)("(2)تعليمية ستحقق لكم مجيع أهدافكم، وكان يعىن دنلوب
فهذه سياسة أعداء هذا الدين على تنوع مسمياهتم، مسهم إن شئت مستعمرين أو منصرين أو 

 مستشرقني، فاهلدف واحد، وهو ضرب اإلسالم يف عقر داره.
 كتابه هذا، وسيتم ملعلومات واستنتاجات بثها وات يف تعاىل سيتم إجراء دراسة حتليلية هللاوبعون 

                                      
د املندوب السامي يف مصر، آاثره: مصر احلديثة، وقد نقله إىل العربية األستاذ عبم ( 1917 -م 1841) إفلني برينغ كرومر( 1)

 . 67، ص: 2، ج: قوناملستشر م "، وعباس الثاين خديوي مصر، املرجع: جنيب العقيقي، 1955العزيز عرايب " القاهرة 
مصر نظاًما تعليمًيا خلدمة أهداف االحتالل  هو معلم ومبشر اسكتلندي، وضع يف م(1937م ـ 1861) ،دوغالس دنلوب (2)

، مث الدكتوراه يف القانون من نفس م1883سنة  جامعة غالسكو آلداب منالربيطاين، حصل دنلوب على درجة املاجستري يف ا
مستشارًا لوزارة املعارف، فوضع نظاًما تعليمًيا ُنسب إليه يف  اللورد كرومر ، جاء دنلوب إىل مصر مبشرًا، فعينهم1898اجلامعة سنة 

عد سنة  لتقدم البالد يف جمال التعليم. وقد أطيح بدنلوب ب، وعّده الوطنيون املصريون معرقاًل االحتالل اإلجنليزي هلا مصر أثناء
 ، املرجع: ويكيبيداي.م1919ثورة  ، يف أعقابم1920

ة والدراسات رسالة ماجستري بكلية الشريع ،دراسة اترخيية نقدية -الربيطاين السرية النبوية يف كتاابت االستشراق أمل الثبييت،  (3)
، حممد قطب ،33، ص: معامل التاريخ اإلسالمي املعاصر ،أنور اجلندي، نقال عن: 37اإلسالمية جبامعة أم القرى، ص: 

ضره صديق له وجده أثناء قيام ويف احلاشية: " هذا الكتاب وقع يف يد حممد قطب عندما أح، 49 :ص املستشرقون واإلسالم
ه وإعادة بنائه، وعندما أراد احلصول عليه مرة أخرى مل جيده يف املكتبات، فطلب من صديق له أن أحد األقباط يف الصعيد هبدم منزل

أبهنم ما منعوا  حيضره له من مكتبة املتحف الربيطاين، فقيل له: إن هذا الكتاب من الكتب املمنوع إعارهتا أو تصويرها، وترى الباحثة
، أمحد عطية 462ص:  -م 1997، املنجد يف األعالم واللغةنقال عن:  ،-هله تصويره إال ألنه سيكشف آتمرهم على اإلسالم وأ

 .49ص: ، املستشرقون واإلسالم ،حممد قطب. 972 - 971ص:  - القاموس السياسي :هللا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
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 حتليل ما كتبه من خالل دراسة علمية وفقا للمنهج العلمي يف الرد على ذلك.
مع األخذ بعني االعتبار أن الكاتب ليس مسلما، لوضع منهج للرد عليه من خالل نقض 

ويدعى  ،اإلسالم ها غريه موجهة ضدوذكره لنقاط أوردقضات وقع فيها، كالمه بظاهر األدلة، وبيان تنا
 ،يرى إيراده هلا من ابب التشكيك ال من ابب الدفاع ،بينما املتمعن يف ذلك ،فيها الدفاع عن اإلسالم

 .كتابه هذايف  إضافة إلثبات عدم اتباعه ألسلوب املنهج العلمي 
من ليس  ها أبن هذا البحث سيكون للرد علىكنت قد كتبت مسودة يف بداية حبثى ذكرت فيو 

 "وليام مونتجمري وات ". سرية خري البشر، وأقصد بذلك أبهل للحديث والتأليف عن
وكان من التعليقات والتوجيهات اليت وجهت يل أن قيل يل: ومن أنت حىت تتكلم عن وات؟ 

 ما وزنك العلمي مقابل رجل له مؤلفات وكتب؟
فأان ليس يل لعلمي الوزن ا فمن حيث ،نوعا ما املعرتضم ة كالواصلت كتابة حبثى رغم صح

 أن تكون يل كتبا مؤلفة ومرتمجة أيضا. فضال حىت مقال واحد،
  أبربعة أمور:يتقناعفهو  ،رغم ذلكسبب مواصليت البحث أما عن 

الرسائل العلمية يف األول: إن كان ال يرد على أمثال وات إال من هو مبنزلته العلمية، فما فائدة 
  إال واحد من هؤالء.اجلامعات والكليات، وما أان

، ومل حتدد اآلية مكانة علمية ملن (1)﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿الثاين: أنه إذا جاء احلق زهق الباطل 
 جاء ابحلق.

من أهله "، كائنا من كان من جاء به، فسيجعله  تعاىل أن جيعلىن هللا أسأل" فمجرد جميء احلق،
 تعاىل سببا لزهوق الباطل مهما كان عظم هذا الباطل. هللا

هو معلوم أبن الصحراء املظلمة الشاسعة مرتامية األطراف، يكفيها شعلة صغرية لإلانرة  ماوك
 طاردة هذه الظلمة.

ىل املوىل تبارك وتعاىل فالواجب الثالث: أما من حيث بلوغ احلق، فهذا ليس من شأين، بل هو إ
 تعاىل التكالن. هللاعلي االجتهاد إبخالص، وعلى 

َداِعًيا هَلُْم  َأْي اَنِد يف النَّاس اِبحلَْجِّ  (2)﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿ :تعاىل : يف قوله6قال ابن كثري 
                                      

 .81اآلية:  - سورة اإلسراء( 1)
 .22اآلية:  - سورة احلج( 2)

= 
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اَي َرّب َكْيف أُبـَلِّغ النَّاس َوَصْوِت اَل " أَنَُّه قَاَل:ِإىَل احلَّْج ِإىَل َهَذا اْلبَـْيت الَِّذي أََمْراَنك بِِبَنائِِه، َفذََكَر 
نَ  " :سبحانه يـَنـُْفذُهْم"، فـََقالَ   .(1) " ا اْلَباَلغاَنِد َوَعَليـْ

 ،(2)وما كان لغريه انقطع وانفصل ،ما كان هلل دام واتصل :6قال مالك  :الرابع وهو األهم
 .واملراد فإن وفقت هلذا العمل خملصا لوجهه الكرمي، فهي الغاية

وقد سأل أستاذ يف الدراسات اإلجنيلية سؤاال للدكتور توفيق بن خلف الرفاعي خالل نقاش هلم 
 ؟(3)أي أحد سوف يتساءل: من أبو حامد :الم قائال لهحول اإلس

، أو لويس غارديه وأمثاهلم "،  (4) زيهر"من مونتجمري وات، أو جولد  لكنهم لن يتساءلوا أبدا
حىت وإن كانت لك مؤلفات ابللغة العربية وغريها كما أعرف، فإنك غري معروف عندان، لذا سوف 

 هوال.تبقى كتبك غري معروفة عندان وشخصك جم
فرد عليه أبو حامد: ليس مهما أن أعرف اليوم عند هؤالء أو هؤالء، املهم أن أقول احلق، واحلق 

وليس مهما أن ينسب يل هذا احلق أو ينسب لغريي، فالنتيجة: أن احلق بطبيعته  ،ه سوف ينتشربذات
 غالب ال حمالة.

يف القرآن تقرر هذه احلقيقة كما أن طبيعة الباطل زاهقة مهزومة حىت يف نفوس أصحاهبا، وآية 
 .(5)﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

مبعرفة الرجال، مل يصل إىل احلق فإن الرجال تعرف وأمر آخر: هو أن من حاول معرفة احلق 
                                      

 ، 5ج:  يف إيضاح القرآن ابلقرآن: أضواء البيانطي، الشنقي، 364، ص: 5ج:  :تفسري القرآن العظيم، ابن كثري( 1)
 .512ص: 

حني قيل له بعدما ألف املوطأ: يوجد موطآت أخرى غري موطأك، فقال: ما كان هلل دام واتصل،  6مقولة لإلمام مالك ( 2)
 ر ذلك بعد املوت.، فضل طلب العلم وتعليمه وأثدليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلنيذكرها ابن عالن الشافعي يف كتابه 

م، حاصل 1979رج من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة م، خت1955هي كنية الشيخ توفيق بن خلف الرفاعي، وهو من مواليد ( 3)
 . على املاجستري من جامعة البنجاب

دائرة  وجبدية كتاابته، ومن حمرريُعرف بنقده لإلسالم  جمري يهودي مستشرق هو(: م1921-1850)إجناتس جولدتسيهر  (4)
حىت عد من أهم املستشرقني لكثرة إسهامه وحتقيقاته عن اإلسالم ورجاله،  اإلسالم لقد اشتهر بغزارة إنتاجه عن، و املعارف اإلسالمية

جامعة  تلقى تعليمه يف .أورواب يعترب على نطاق واسع بني مؤسسي الدراسات اإلسالمية احلديثة يف.بيهوديته أثراً يف كل ذلك رمبامت
موسوعة شبكة املعرفة الريفية.  .املوسوعة العربية امليسرة نأنظر الويكيبيداي نقال ع ، اليدن بدعم وزير الثقافة هنغاري. برلني ،بودابست
 . )1980( األعالم - لزركلي، خري الدينا، 1965

 .81اآلية:  - اإلسراء سورة( 5)
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
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 .(1) ابحلق
لذا أعود لبيان أمهية هذا البحث، انفيا أي صفة يل، سوى أىن عبد فقري ال حول يل وال قوة، 

فيه ما ال حصر له من االفرتاء  ،وسريته العطرة وصحبه الكرام   هللاعرض علي أمر حول رسول 
 .(2)فوجب علي إنكاره قدر استطاعىت ،والبهتان عليه 

 ورسوله  هللامع إقراري بضعف مهىت، وقلة بضاعيت، وتقصريي يف جنب  ،ابهللفمستعينا 
 صا لوجهه الكرمي.شرعت يف هذا البحث، راجيا املوىل تبارك وتعاىل أن جيعل عملي هذا خال

 

 البحث:ت * مصطلحا
التطرق لبعض املصطلحات وحماولة شرحها، ومن من خالل تصفح أبواب هذا الكتاب، سيتم 

 .ذلك على سبيل املثال: القرآن، الوحي، العريب، البدوي
 

 أسئلة البحث:* 
 هل اتبع وات املنهج العلمي يف كتابه؟ السؤال األول:
الصحابة الكرام  ؟نبينا حممد  ؟القرآن الكرمي ؟الوحي :وات منما هو موقف  :السؤال الثاين

؟علماء املسلمني ومؤرخيهم ؟ 
 ؟وهل مت اختيارها بتجرد ؟هل كانت مصادر وات كافية :السؤال الثالث
وبعض املواقف النبوية ومواقف  ،هل قام وات بتحليل بعض التشريعات اإلسالمية :السؤال الرابع

 ؟نهج العلمي الصحيحامل حسب الصحابة الكرام 
 
 

                                      
 .838 - 837 ص: ،2ج:  ،لك القرارالرفاعي، ( 1)
ُْه بَِيِدِه، فَِإْن مَلْ   هللاُسوَل قَاَل: مسَِعُت رِ  َأيب َسعيٍد اخلُدريِّ يف حديث  ألمر النيب  متثاالً ا( 2) يَقوُل: َمن رَأى ِمنُكم ُمنَكرَاً فَليُـَغريِّ

كتاب اإلميان، ابب: بيان كون النهي عن املنكر   - صحيحهيف يَسَتطْع فَبِِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ يَسَتطْع فَِبَقلِبه َوَذِلَك َأْضَعُف اإلميَاِن رواه مسلم 
 ،مسندهيف  ، أمحد140، برقم 19، ص: 2وأن االمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجبان، ج: ن يزيد وينقص من اإلميان، وأن اإلميا

، 491، ص: 3يوم العيد ج:  ابب اخلطبة ،سننهيف  ، ايب داود10920، برقم: 397، ص: 3ج:  ،مسند أبو سعيد اخلدري 
 .305، برقم: 188، ص: 1ج:  ه،ذكر وصف النهي عن املنكر إذا رآ ،صحيح ابن حبان، 1141برقم: 
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 الدراسات السابقة :* 
املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث  -أجمد قورشة، وسوسن هاكوز = 

اإلنصاف وعدمه مونتجمري وات أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية 
 م.2014 -جلامعة األردنية حبث مقدم لكلية الشريعة اب -واملسيحية )د. ط( األردن 

العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند  -نعمات حممد عبد الرمحن اجلعفري = 
يف املدينة )د. ط( الكويت   مكة، حممد يف املستشرق مونتجمري وات يف كتابيه حممد 

 م.2014 -حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  -
 هـ.1436جامعة امللك سعود  -لسعودية )د. ط( اباحث يف اإلستشراق م -أجماد الرابيعة = 

جامعة امللك -تقرير موجز عن املستشرق مونتجمري وات )د. ط( السعودية  -هيا العتييب 
 سعود )د. ت(.

عماد الدين خليل املستشرقون والسرية النبوية حبث مقارن يف منهج املستشرق الربيطاين = 
 هـ.1426والنشر والتوزيع  بريوت دار ابن كثري للطباعةاملعاصر مونتجمري وات 

دراسة اترخيية  -السرية النبوية يف كتاابت االستشراق الربيطاين  -أمل بنت عواض الثبييت = 
 م.2003 -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى   -نقدية )د. ط( السعودية 

حبث  -عهد املكى حول الدعوة اإلسالمية يف الأمحد حممد آل حيي، شبهات املستشرقني = 
، إبشراف  تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف الدعوة جبامعة املدينة العاملية، قسم الدعوة

 . الدكتور حممد رفيق اإلسالم
املنظمة  -)د. ط( تونس  منهج مونتجمري وات يف نبوة حممد  -جعفر شيخ إدريس = 

 م.1985 -والعلوم للرتبية والثقافة  العربية
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 األولالفصل 
 يف مكة وكتابه حممد  ،التعريف ابلكاتب: وليام مونتجمري وات

 املبحث األول: التعريف ابلكاتب:# 
 .لده* املطلب األول: مو 

 اطه األكادميي.نشاملطلب الثاين: * 
 .املناصب اليت توالها املطلب الثالث:*

 .مؤلفاتهاملطلب الرابع: * 
 ابلكتاب وقيمته العلمية.لتعريف لثاين: ااملبحث ا# 
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 .(1) وليام مونتجمري وات :التعريف ابلكاتب :ألولا املبحث
 :لدهمو  :* املطلب األول

م ابململكة املتحدة، وكان والده أندرو وات 1909ولد يف الرابع عشر من شهر مارس لعام 
 .أيضا قسيسا

 
 :اطه األكادميينش :املطلب الثاين* 

 م(.1919 -م 1914)رخ ادميية الدرس يف أك
 م(.1930 -م 1927وكلية جورج واتسون أبدنربة وجامعة أدنربة )

 م(.1933 -م 1930وكلية ابلبول أبكسفورد )
 م.1933وجامعة جينا أبملانيا 
 م(.1939 -م 1938وجامعة أوكسفورد )

 م(.1943 -م 1940وجامعة أدنربة )
 .م1964كما انل درجة األستاذية عام 

 
  املناصب اليت توالها: ب الثالث:طلامل *

يف اإلسالم لدى القس  اعمل وات راعيا لعدة كنائس يف كل من لندن وأدنربة، ومتخصص
 األجنليكاين يف القدس.

كما عمل رئيسا لقسم الدراسات العربية واإلسالمية جبامعة أدنربة يف الفرتة ما بني عامي 
عقيدة واترخيا وحضارة، لعدة أجيال من الطلبة الم وقد قام خالهلا بتدريس اإلس، م1979م، 1974

 كثري منهم مسلمون، عرب وابكستانيون.
                                      

نسخة من سرية موجزة كتبها عن نفسه، وهي منشورة  جامعة امللك سعود، -أجماد الرابيعة إبشراف الدكتور خالد القاسم أنظر ( 1)
لعيوب ا نعمات حممد عبد الرمحن اجلعفري، ،https://dorar.net/adyan/879 السنية، يف دليل الباحثني الربيطانيني نقال من الدرر

حبث ، يف املدينة يف مكة، حممد  املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد 
الكتابيون املستشرقون  ، أجمد قورشة، سوسن هاكوز،168 -جامعة الكويت، ص  -يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية 

وعدمه، مونتجمري وات أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية  ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف
 .59ص:  ، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية،واملسيحية
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 م.1978م، 1963 بكندا دعي للعمل أستاذا زائرا يف كل من:جامعات تورنتو
 .م1979، م1978عامي  بواشنطن اتون جورج وجامعة.م1970وكلية فرنسا يف ابريس عام 

بداية  ،أتثره ابلبيئة الىت نشأ فيهامدى  يظهر ،اتشرق و املستمن خالل ما مت بيانه آنفا عن 
 من والده الذي كان قسيسا، فنشأ يف كنفه وترىب على يديه.

ويظهر تشبعه ابلنصرانية من خالل املناصب الىت توالها راعيا لكنائس يف كل من لندن وأدنربة، 
 س.أضف إىل ذلك ختصصه يف اإلسالم لدى القس األجنليكاين يف القد

مدى أتثره ابإلسالم، فقد قام حبكم ختصصه هذا بتدريسه بعدة  خالل ذلك كله يظهرن فم
 فروع كالعقيدة والتاريخ واحلضارة.

ويظهر عياان تركيزه على اإلسالم من شىت اجلوانب من خالل املؤلفات ها، واملذكورة يف اجلزئية 
 .التايل ذكرها

 
 مؤلفاته:املطلب الرابع: * 

، وله وهو معروف لدى طالبه بتعصبه ونزعاته التنصريية ،ة النيب اهتم وات بدراسة سري 
 .العديد من املؤلفات، منها ما ترجم إىل العربية

يف السرية والىت تربز لنا اهتمامه هبذه اجلزئية من املوضوع العام يف اإلسالم وهو  ومن أشهر كتبه
 بعض أدق ه السرية، والبحث يفجوانب عديدة من هذ وإلقائه الضوء على ،سرية النيب الكرمي 

 تفاصيلها، والكتب هي:
 "وهو الكتاب الذي حنن بصدده ". يف مكة حممد  
 يف املدينة. حممد  
 .نيب ورجل دولة حممد  
 إضافة لكتب يف جوانب أخرى من اإلسالم، ومنها: 
 القضاء والقدر يف القرون الثالثة األوىل للهجرة. 
 ة.الفلسفة اإلسالمية والعقيد 
 الفكر السياسي اإلسالمي. 
 أتثري اإلسالم يف أورواب القرون الوسطى. 
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 األصولية اإلسالمية والتحديث. 
 العالقات اإلسالمية النصرانية. 
 حقيقة الدين يف عصران. 
 الفرتة التكوينية للفكر اإلسالمي. 
 موجز اتريخ اإلسالم. 
 الم.اجلرب واالختيار يف اإلس 

 م.عوامل انتشار اإلسال 
 الوحي اإلسالمي يف العامل احلديث. 
 سالم.اإل مسهااالعظمة اليت كان  
 اتريخ إسبانيا اإلسالمية. 
 اإلسالم واملسيحية يف العامل املعاصر. 
 النيب والسياسي. حممد  
 أثر احلضارة العربية اإلسالمية على أورواب. 
 الغربية.فضل اإلسالم على احلضارة  

 * كما له مقاالت، منها:
 اإلسالم واجلماعة املوحدة، اجلدل الديين واتريخ اجلزيرة العربية. 

 * إضافة للعديد من الدراسات والبحوث يف الدورايت اإلسالمية واالستشراقية.
 

 وفاته:* 
يف أدنربة ابململكة املتحدة عن  ،م2006أكتوبر  24 تويف الكاتب وليام مونتجمري وات يف

 عاما. 97عمر يناهز 
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 :املسلمنيد الباحثني عنالعلمية للمستشرق مونتجمري وات قيمة ال: اخلامس املطلب* 
حتظى أعمال وات بشهرة واسعة بني املشتغلني ابلدراسات اإلسالمية والعربية يف الغرب ) 

 مث ،موقف املستشرقني ومن شاكلهم املسلمني منه مثنا إىل موقف ونتطرق ه ،(1)(والشرق على السواء
 .علمية قيمة من له وما ابلكتاب ختمأ

راج عند بعض الباحثني يف ظاهرة االستشراق أن عددا من املستشرقني قد اتصفوا ابإلنصاف ) 
وهذا الرواج أدى إىل ،  ، على الرغم من خلفياهتم املسيحية، وبعض األحيان التبشريية(2) واملوضوعية

يادية املستشرق ابملوضوعية واحل ومن أشهر من وصف ،(3)(مترير قناعات ومفاهيم خطرية معادية لإلسالم
 .القسيس الربيطاين وات

املستشرق ال يلزمه )لى أن فنجد عمله حظى ابلتقدير التام بني العلماء املسلمني، مما يربهن ع
 .(4)(مقبوال جادا عاملا اإلسالمي أن يعتنق اإلسالم كي يصري معروفا عند العامل

وأمانة  ية الدفاع عن احلق واإلسالم والرسول فاملستشرقون دائما حياولون من حتت ظالل را)
البحث العلمي، أن يعملوا على نقض املسلمات اإلسالمية والقضااي القرآنية للتشكيك يف قيمتها لدى 

 .(5)(الدراسني، إذا مل يصلوا ابلقارئ إىل حد جتنيده حلرهبا كفرا هبا
نيا، وهو ينتقد رفاقه يف ذات ومع ذلك جند )وات( ينتقد اإلسالم بصفته عاملا مسيحيا عقال)

فهو يقدر آراء املسلمني دون أن يقبلها، ومن مث يقدره  ،الوقت، وهذا يعىن أنه موضوعي إىل حد ما

                                      
 تشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املس نعمات حممد اجلعفري، (1)

 . 168ص:  جامعة الكويت، -حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  يف املدينة حممد يف مكة، 
حني قسم  ،يف كتابه السرية النبوية وأوهام املستشرقني 6من ذلك على سبيل املثال ما ذكره األستاذ عبد املتعال اجلربي و  (2)

وات من املستشرقني الذين  مونتجمريفعد األستاذ عبد املتعال  ،قادحني ومنصفني ومستشرقون أسلموا : لثالثة أقسامنياملستشرق
 . 47 :ص ،وقد نوه الكاتب إىل أنه ذكر رأيه يف كتاابهتم ،أنصفوا اإلسالم وإن مل يسلموا

مونتجمري وات  ،الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمهاملستشرقون  أجمد قورشة، سوسن هاكوز، (3) 
 .49:  ، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية صيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحيةأمنوذًجا ف

 تشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املس نعمات حممد اجلعفري، (4)
 . 164ص:  جامعة الكويت، -لشريعة والدراسات اإلسالمية حبث يف جملة ا يف املدينة يف مكة، حممد 

 .96ص:  - السرية النبوية وأوهام املستشرقني عبد املتعال حممد جربي، (5)
= 
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 .(1) (املسلمون دون مشاركته يف آرائه املعروضة ابلضرورة
اليت يفند  ،إن نظرة وات اإلجيابية جتاه بعض األحداث والقضااي التارخيية اليت تتناوهلا الرواايت)

 .(2) (املستشرقني خيالطها كثري من األحكام املضطربة واملشوشة واملغالطات اجلريئةهبا ادعاءات بعض 
حرص وات يف كتبه أن يظهر مبظهر احملايد، وأجرى حماوالت جملاملة املسلمني، حىت عده بعض 

املستشرقني املنصفني، ونقل عنه  نم (3)يعده األستاذ عبداملتعال جربيو  ،"املستشرق املتعاطف" املؤلفني أبنه
 ،(4)"أن اإلسالم يدعو إىل وحدة البشر على أساس العقيدة ال العنصرية" اإلسالم واجلماعة املتحدة قوله: يف

 .(5)(يعترب من أكثر املستشرقني إدهاشا ابلنسبة للباحث احمللل إلنتاجه الفكري الثري)كما 
فاألستاذ وات ) " بقوله: (6)إدريس ر شيخ"جعف وقد وصف منهجه يف دراسة نبوة حممد 

ملتزما احلياد يف القضااي الدينية اليت خيتلف  ،يريد إذا أن يكتب ابعتباره مؤرخا منصفا، مؤمنا ابهلل الواحد
 .فيها اإلسالم واملسيحية، ويقرر احلقائق التارخيية كما هي

تائج مناقضة للمعتقدات اإلسالمية، ويرى أن التزام املنهج العلمي يف البحث ال يقتضى الوصول إىل ن
وهو وإن كان مؤمنا أبمهية العوامل  ،ار لشيء من معتقدات املسلمني األساسيةوال يقول قوال يلزم عنه إنك

                                      
العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه "  :نعمات حممد اجلعفري بعنوان (1)

 .165  :ص جامعة الكويت،-ة الشريعة والدراسات اإلسالميةحبث يف جمل ، املدينةيف حممد  ،يف مكة حممد 
 .163ص:  -املرجع السابق ( 2)
م، حصل على ليسانس اللغة العربية وآداهبا والعلوم 1926اإلبراهيمية مبحافظة الشرقية عام ُولد مبركز ( عبد املتعال جربي: 3)

، مث دبلوم الرتبية وعلم النفس من كلية الرتبية جامعة عني مشس، كذا حصل على دبلوم اإلسالمية من كلية دار العلوم ابلقاهرة
راه يف العلوم اإلسالمية ختصص التاريخ واحلضارة اإلسالمية من كلية الدراسات العليا يف النحو، مث حصل على املاجستري مث الدكتو 

عاًما يدير املركز اإلسالمي، وتويف  12« نيوجرسي»الشمالية وبقي يف عمل ابلتدريس مث تفرّغ للدعوة وهاجر إىل أمريكا .دار العلوم
صص مقره مدينة الرايض ابململكة العربية مركز علمي وقفي متخ، نقال عن مركز تفسري للدراسات القرآنية، وهو م1995عام 

 .http://www.tafsir.net السعودية
 .47ص:  - وهام املستشرقنيأالسرية النبوية و  ال جربي،عبد املتع (4)
 .238ص:  ،يف الفكر االستشراقي املعاصر  نبوة حممدضر شايب، خ (5)
 شرق نبورسودا مبدينة م1931  ولد عام جعفر شيخ إدريس حممد صاحل اببكر عبد الرمحن بلل، هو إدريس: شيخ جعفر (6)

 ،موقع الشيخانظر  ،وجٌد لسبعة أحفاد ،متزوج وأب لثالث بنني وبنت ،السودان ه من منطقة نوري بشمالوالده ووالدت ،السودان
ris.comhttp://www.jaafarid. 

= 

http://www.tafsir.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.jaafaridris.com/
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 .(1)(احلياة من ابلنظرة املادية إىلاملادية وابحثا عنها، إال أنه ال يعدها املسرية حلركة التاريخ، وال يؤ 
 

 املستشرقني: ات عندقيمة و املطلب السادس: * 
مجع بني االلتزام ابملسيحية، وتوثيق الصلة  يرى املستشرقون أن مونتجمري وات قسيس
 ابملسلمني، واالتصاف ابملوضوعية يف دراسته لإلسالم.

املعاصرين يف بريطانيا، وأكثرهم تنوعا يف جمال دراسته ويعد وات من أبرز أعالم املستشرقني )
 .(2) (بشهرة واسعة بني املشتغلني ابلدراسات اإلسالمية والعربية اإلسالمية، وحتظى أعماله

أبنه جيعل " على الكتاب قائال: (3)ويعلق املستشرق الربيطاين املعروف سري هاملتون جيب
 يف مكة أكثر من أي كاتب سابق.  جتربة حممدالقارئ يشعر أبنه كتبه رجل عاش ابخليال 

دراسة أصول البحث الذي يعد إضافة جديدة قيمة ليضاف إىل ذلك تنظيمه الدقيق ملواد 
 اإلسالم.

لقد اهتم الكتاب خاصة ابألرضية االقتصادية واالجتماعية، وعالقتها بنظرايت القرآن الدينية، 
 .(4)القائد العظيم أكثر يف الغرب مما مضى "وهلذا يؤمل أن يؤدى إىل تقدير حق هلذا 

من النادر أن ترى عاملا ال يهتم فقط جبمع مواد ":(5)ويقول املستشرق الفرنسي مكسيم رودنسن
                                      

ملستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات ا أجمد قورشة، سوسن هاكوز، (1)
، شيخ 54، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص: أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحية

 حممد ، أنظر 209ص:  -تونس  -املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  - وات يف نبوة حممد منهج مونتجمري  إدريس،
 .41، ص: يف مكة

 . جامعة امللك سعود -القاسم  ، إبشراف الدكتور خالد ،مباحث يف االستشراق أجماد الرابيعة، (2)
 إجنليزي، ولد يف مدينة اإلسكندرية )مصر ( يف    مستشرق م( هو1971 -م 1895) هاِمْلُتون ألكسندر روسكن جب( 3)
م، دخل 1912م، وتعلم يف اسكتلنده يف املدرسة الثانوية امللكية يف أدنربة، ويف 1971أكتوبر  22م، وتويف يف 1895يناير  2

ة أدنربة حيث ختصص يف اللغات السامية: العربية والعربية واآلرامية، وقد انل يف حياته كثريا من ألقاب التشريف الىت ال جامع
هاملتون جب كانت شهرته فوق قيمته العلمية، وانتاجه أدىن كثريا من الشهرة الىت حظي هبا ألسباب يستحقها علميا، والواقع أن 
 . 105، ص: موسوعة املستشرقني -رمحن البدوي كلها بعيدة عن العلم، عبد ال

حبث مقارن يف منهج املستشرق الربيطاين املعاصر مونتجمري وات، ص:  - املستشرقون والسرية النبوية عماد الدين خليل، (4)
ى لفظ يف مكة ، وهناك مالحظة عل  ، ويف احلاشية ذكر أنه من تعليق جب الذي اعتمده الناشر على غالف كتاب حممد 121

 فوق سبع مساوات ." نظرايت القرآن " ، فالقرآن ليس بنظرايت ، بل هو أحكام وشرائع منزلة من رب العباد من 
م، وحصل على الدكتوراة يف اآلداب مث 1915 - 1 - 26ولد يف ابريس بتاريخ  م(2004 -م 1915) مكسيم رودنسون( 5)

= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
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حبثه، بل يطرح األسئلة على نفسه، وجييب عليها بصورة علمية يضاف إىل ذلك أمانة علمية شديدة 
 تصدر عن فكر ال حيلة له أمام احلقيقة.

 النفتاح الفكري، وتلك األمانة العلمية، وهذه املهارة يف الكشف عما هو أصيل وجوهري،هذا ا
 . "(1)يف مكة حداث اترخييا يف الدراسات عن نيب اإلسالم  جعل من كتابه حممد 

كما أنه ينتقد على أقرانه املستشرقني إحلاحهم يف النزعة النقدية، وحياول أن يضع ضوابط 
نزعة من أن تتحول إىل عملية هدم اعتباطي يشبع األهواء الذاتية، وال يقوم على منهجية تشكم هذه ال

ولعل وات أراد من خالل نقده لغريه من أقرانه املستشرقني أن يربز عنهم، ويظهر ،  (2) موضوعيأساس 
 للمسلمني مبظهر املتسامح، ختديرا هلم، ليبث ما عنده من أفكار وشبهات بل وافرتاءات وادعاءات ال

 .كما يزعم أبنه يسلك منهجا علميا يف كتاابتهوليس   ،لهأصل هلا، وال مستند علمي 
جيب أن افرتاءات وات هذه عدها بعض املستشرقني خروجا عن املألوف املتعارف عليه لعوا

 . عند أهل هذا الفن
يظهر ذلك يف مطالبته لزميله مونتجمري وات مؤلف  ،(3) ألفريد جيوم "" بل إن أحد معاصريه

 .(4) عنهايف مكة أن يكون موضوعيا وأن يعتمد املنهجية العلمية وال خيرج  كتاب حممد 

                                      
املدرسة العلمية للدراسات العليا، وانل منحة الصندوق الوطين لألحباث العلمية، على شهادة املدرسة الوطنية للغات الشرقية احلية، و 

 . 359، ص: 1، ج: املستشرقونوعني أستاذا يف املعهد اإلسالمي بصيدا من لبنان، جنيب العقيقي، 
ر مونتجمري وات، ص: حبث مقارن يف منهج املستشرق الربيطاين املعاص - املستشرقون والسرية النبوية ماد الدين خليل،ع (1)

 يف املدينة .  ويف احلاشية ذكر أنه من تعليق رودنسون الذي اعتمده الناشر على غالف كتاب حممد  .193
عماد إشراف الدكتور: خالد القاسم جامعة امللك سعود نقال عن  ،تقرير موجز عن املستشرق مونتجمري وات ،هيا العتييب (2)

دار  62، ص: حبث مقارن يف منهج املستشرق الربيطاين املعاصر مونتجمري وات - النبوية املستشرقون والسرية الدين خليل،
 . 79م، ص: 2005، 1، والطبعة الىت بني يدي طبعة دار ابن كثري، ط: هـ1410الثقافة، الدوحة، 

رب العاملية األوىل خترج من جامعة أكسفورد، وعمل يف فرنسا ومصر خالل احل م(1966 -م 1888أو غيوم ) الفريد جيوم( 3)
، ج: املستشرقوناملرجع: جنيب العقيقي، م "، 1920م ( وعني حماضرا للغة العربية يف املعهد امللكي بلندن " 1918 -م 1914)
 . 117، ص: 2
الشريعة  رسالة ماجستري بكلية ،االستشراق الربيطاين، دراسة اترخيية نقديةالسرية النبوية يف كتاابت  أمل بنت عواض الثبييت، (4)

أخطار الغزو ، صابر طعيمة: 30ص:  ،املبشرون املستشرقون، نقال عن حممد البهي: 63والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى، ص: 
، ولعل مراده ابملنهجية  231ص:  ،معيونمستشرقون سياسيون جامعيون جم، نذير محدان: 79ص-الفكري على العامل اإلسالمي

 .فريد جيوم شخصيا ، وليست املنهجية العلمية املبنية على أسس علمية العلمية الىت يعتقدها أل
= 
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واترخيه وال خيرج يف ذلك  يعىن بذلك منهج املستشرقني يف التعامل مع اإلسالم وسرية نبيه 
 .(1) عن اخلط التقليدي للمستشرقني يف التجين واالفرتاء والتزييف

 
 التعريف ابلكتاب، وقيمته العلمية. الثاين:املبحث * 

ويقع يف  ، ة النيب الكرمي"وات " يف سري  "هو عنوان أحد كتب املؤلف يف مكة " حممد 
  مائة وست ومثانني صفحة من القطع املتوسط، منها اثنان وثالثون صفحة خمصصة للمالحق.

وراجع الكتاب وعلق عليه الدكتور  الدكتور عبد الرمحن عبد هللا الشيخ ، الكتاب ترجموقد 
هناك م  ، و 1994بية ، يف عام أمحد الشليب ، وطبعته اهليئة املصرية العامة للكتاب جبمهورية مصر العر 

 .بركات للدكتور شعبان ترمجة أخرى 
سواء قبل البعثة أو  يتناول الفرتة املكية من حياة الرسول  -كما يبدو من عنوانه   -وهو 
 دمة موجزة عن األوضاع يف مكة وشبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم.بعدها، مع مق

حظيت بتقدير متميز  وات أن سرية النيب حممد  ولعل أبرز ما يلفت نظر املتتبع ألعمال)
يف  حممد " أحدها كتاب (2) (من اهتمامه، فقد أخرج ثالثة كتب نشرهتا له جامعة أكسفورد إبجنلرتا

 هذا.مكة " حمور حبثنا 
نيب  يف املدينة، واآلخر حممد  وللكاتب كتاابن آخران يف السرية النبوية مها كتاب حممد 

النيب  حممد  ولكن ليس من طبعة جامعة أكسفورد، بعنوانأيضا  تاب رابعك  لهو  ،ورجل دولة
 .والسياسي

ابلقرآن الكرمي وكتب "أخذ  كما يذكر الكاتب مصادره اليت أخذ منها مادته العلمية فيقول أبنه:

                                      
 . املرجع السابق( 1)
املنهجية يف سياق العيوب "  :جامعة الكويت بعنوان -حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  نعمات حممد اجلعفري، (2)

 .168 -ص  "، يف املدينة  يف مكة، حممد  دالرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حمم
= 
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ني القرن يف املتقدمة التاريخ وكتب ، (3) حنبل بن ومسند أمحد (2)ومسلم  (1) السنة، كصحيح البخاري
 . (7) " (6)واتريخ الطربي  (5)وطبقات ابن سعد  (4) ثالث والرابع كالسرية النبوية البن هشامال

 على يدل إجيابيا أمرا يعد املصادر هذه واعتماده، وصحيحة وأصيلة متخصصة مصادر وهي

                                      
ولد بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة ،  اإلمام صاحب الصحيح هو أبو عبد اَّللَّ حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه (1)

نة ست ومخسني ومائتني تويف ليلة السبت عند صالة العشاء ليلة عيد الفطر سو ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعني ومائة 
 . 86، ص :  1هتذيب األمساء واللغات للنووي ج : ،  فرسخني من مسرقند ودفن بــ )خرتنك( قرية على

َماُم اْلَكِبرُي احْلَاِفُظ اْلُمَجوُِّد احلُْجَُّة الصَّاِدُق، أَبُو احلَُْسنْيِ، ُمْسِلُم ْبُن احلَْجَّاِج ْبِن مُ  (2) ْرِد ْبِن ُكوَشاَذ، اْلُقَشرْيِيُّ ْسِلِم ْبِن وَ ُهَو اإْلِ
ِقيَل: إِنَُّه ُوِلَد َسَنَة أَْربٍَع َوِمائـََتنْيِ. َوأَوَُّل مَسَاِعِه يف َسَنِة مَثَاَن َعْشرََة ِمْن حَيََْي ، َلَعلَُّه ِمْن َموايل ُقَشرْيٍ ، فَـ «الصَِّحيحِ «ورِيُّ، َصاِحُب النـَّْيَسابُ 

، وَ   . 379، ص :  10َحجَّ يف َسَنِة ِعْشرِيَن َوُهَو أَْمَرُد، وسري أعالم النبالء للذهيب فصل اتريخ البخاري ج : ْبِن حَيََْي التَِّميِميِّ
أمحد بن حنبل : هو االمام حقا، وشيخ االسالم صدقا ، أبو عبد هللا، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس  (3)

زي مث البغدادي، أحد االئمة االعالم ، هكذا ساق نسبه ولده عبدهللا، واعتمده أبو بكر بن بكر بن وائل الذهلي الشيباين املرو 
 . 434، ص :  9ري أعالم النبالء للذهيب ، الطبقة الثانية عشر ، ج : س،  وغريه« اترخيه « اخلطيب يف 

َعافري احلمريي أيوب بن هشام بن امللك عبد «السرية صاحب» (4)
َ
. مصر نزيل.النحوي البصري، حممد أبو. الُذهلي: وقيل.  امل

 فيه وروى من أشعارها، مجلةً  وحذف ونّقحها، إسحاق، ابن صاحب الَبّكائي هللا عبد بن زايد من مسعها .النبوية السرية مهذِّب
 .عشرة ثالث سنة: وقيل ومائتني، عشرة مثان سنة يونس ، وتـُُويفّ  ابن سعيد أبو وثـَّقه. وغريه التّنوري الوارثِ  عبد عن مواضع
رية أشعار يف وقع ما وشرح وملوكها، محري أنَسابُ  وله له، هي هشام اببن املشهورة والسرية الشعر، يف ابلغريب مصر عامل وكان  السِّ
: ويالً ط تذاكرا أن بعد الشافعي له فقال الرجال أْنَسابَ  فذاكره فأاته له، قيل مثُّ  أيتيه أن فأىب الشافعي أتيتَ  لو: له قيل. الغريب من
 فكان مبهواتً، هشام ابنُ  بقي ذلك يف أخذا فلّما النساء أنَساب يف بنا وُخذْ  وعنك، عنَّا تذهب ال فإهنا الرجال؛ أنَساب عنك دع
 الواىف ابلوفيات ، عبد اجمليد ، ج .اللُّغة يف ُحجَّةٌ  الشافعيُّ : يقول وكان هذا مثل خلق هللا أنّ  ظنْنتُ  ما: ذلك بعد يقول هشام ابنُ 
 . 147، ص :  22: 
يف بضعة « الطبقات الكبري « حممد بن سعد ابن منيع، احلافظ العالمة احلجة، أبو عبد هللا البغدادي كاتب الواقدي ومصنف  (5)

وطلب العلم يف صباه، .وغري ذلك. ولد بعد الستني ومئة، فقيل: مولده يف سنة مثان وستني« الطبقات الصغري « عشر جملدا و 
 .روحلق الكبا

اإلمام الـجلـيـل الـمفسر أبو جعفر، صاحب التصانـيف البـاهرة، مات سنة عشر وثالمثائة،   :َجرِيِر )ْبِن يَزِيَد( الطَّرَبِيُّ ُمـَحمَُّد بُن  (6)
من العلوم ثقة صادققال الـَخِطْيُب: كان ابن جرير أحد أئمة العلـماء، حيكم بقوله، ويرجع إلـى رأيه لـمعرفته وفضله، وكان قد مجع 

ه فـيه أحد من أهل عصره فكان حافظاً لكتاب هللا، عارفـاً بـالقراءات، بصرياً بـالـمعانـي، فقـيهاً بـاألحكام، عالـماً بـالسنن ما لـم يشارك
الناس وأخبـارهم. وطرقها، )صحيحها وسقـيـمها، انسخها ومنسوخها(، عارفـاً أبقاويـل الصحابة والتابعني، الـحالل والـحرام عارفـاً أبايم 

 . 115، ص :  5لسان امليزان للعسقالين ، احملمدون ، ج : ،  صانـيف كثـرية، وتفرد بـمسائل حفظت عنهوله ت
 . بنص آخر 42، 41ويف نسخة الشيخ ص:  7ص:  -تعريب شعبان بركات  - يف مكة حممد ( 7)

= 
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 .(1)مصداقيته
على  "هذا الكتاب يهم ثالثة طوائف من القراء ذكر الكاتب يف مقدمة كتابه أيضا أبن

 .(2)األقل"
"الذين يهمهم املوضوع كدارسني للتاريخ "، وقد أكد هذا املعىن  فالطائفة األوىل اليت ذكرها هم

 .(3)وبصفة رئيسية للمهتمني ابلتاريخ ""فهذا الكتاب موجه أوال  بقوله
 :(4)الذين يتناولونه ألهنم مسلمون أو مسيحيون أما الطائفة الثانية والثالثة فهم

ما ذكره الكاتب من خالل ما يعتقده املسلمون يف الكتاب  يتم إستعراضفس ملسلمون:فأما ا -
 والسنة الصحيحة، وفق منهج علمي سليم.

 اتب على رأي شخصي، وإمنا ملا أقره اإلسالم.وال أعول يف ما كتبه الك
ؤخذ يف أنه يقدم للمسيحيني املادة التارخيية اليت جيب أن ت " قال الكاتب :وأما املسيحيون -

دام أنه يتبع املنهج العلمي  وحنن نسلم ملا قاله ما ،(5) الديين " " االعتبار عند تكوين الرأي الالهوِت
 .سبيال للوصول إىل ذلك

 عنوان مبحاور ثالثة: الكما هو   كتابهالكاتب  قد حصر و 
 . هللا رسول حممد فاحملور األول: الشخص املعين: وهو

 رتة املكية.فسه به الزمان: فقد حدد الفواحملور الثاين: الذي حصر ن
 تشريفا. هللاموقع حبثه يف مكة املكرمة زادها فإضافة للمحور الثالث وهو املكان: 

                                      
 . بنص آخر 47خ ص: ، ويف نسخة الشي13ص:  -تعريب شعبان بركات  - يف مكة حممد ( 1)
 . 40ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 املرجع السابق . (3)
 . 40ص:  - يف مكة حممد  (4)
 .املرجع السابق ( 5)
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سواء  ،بعض آراء بىن جلدتهأعرضها على راء وات، مث آل يف هذا البحث املتواضع سأعرضف

ي الصحيح، إضافة للعديد من الردود ممن أسلم منهم، أو ممن بقي على دينه، لكنه التزم املنهج العلم
 .من كتاابت الكاتب نفسه

أن الكتاب قد بذل فيه الكاتب جهدا ووقتا ال ينكر، ال سيما أنه يتفوق على  جتد.. .وبذلك 
 .غريه يف إمتالكه أدوات قوية للبحث العلمي

 
 :ت يف كتابهمنهج وا *

خالل كتابه لتأصيل املنهج العلمي أشار الكاتب إىل بعض األمور املهمة يف البحث العلمي من 
بصفة عامة، ولكن مع  الرتاث يف ورد"كان منهجي قبول ما  :فقال يف مقدمتهفبني منهجه ،  للباحث

تشكيل متحيز "وال "  موضوعةالعناية والتصحيح بقدر اإلمكان إذا كان هناك شك يف وجود أخبار 
 .(1) " خفي تناقض أرفضها إمجاال إال إذا كان هناك

نا منهج علمي صحيح، رسم فيه الكاتب خطوات علمية صحيحة ملن اتبعها من خالل ه ها
 .قبول ما ورد بصفة عامة -اخلطوات التالية:

                                      
 . 46 :ص - يف مكة حممد ( 1)
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 والتصحيح بقدر اإلمكان.إذا كان هناك شك يف أخبار موضوعة، فيعمد إىل العناية  -
 .يرفضها إمجاال إذا كان هناك تناقض خفي -

 خالل الرجوع للمصادر فقال: حليادية يف البحث العلمي منكما ذكر منهجا للوصول إىل ا
 "لكي نصل إىل نظرة أكثر حيادا سيكون من املفيد أن نتعرض أوال للمصادر اليت تناولت األحابيش

  .(2) والواقدي والطربي "، ابن هشام 1
 الرجوع إىل املصادر... .* فاألصل يف احليادية

عندما تتم إزاحة كل ما علق ابملوضوع " وعية، بقوله:وأشار أيضا للسبيل للوصول إىل املوض
من بدع وسوء فهم بطريقة موضوعية ستبقى احلقائق املسلم هبا، لكنها ال تعطينا رخصة كافية إلعادة 

 .(3) األحداث "صياغة 
 .إزاحة البدع وسوء الفهم ...* فاألصل أيضا للوصول للموضوعية

رق إىل أن مل يكن هلا تفصيل يف املراجع، فحني تط أما يف مسألة االدعاءات، فهو يرفضها ما
 وحرب بن أمية ، (4) قول أبن عبد املطلبوال " قال أبنه:، البعض يدعى وجود خالف يف زعامة مكة 

ذلك يف قول مشكوك فيه، ما دمنا ال جند تفاصيل عن  ،كاان يف حالة تنافس على زعامة مكة  (5)
 .(6)املراجع "

 .فيه مشكوك قول هو املراجع يف تفاصيل  يوجد له* فالعمدة أن أي قول ال
                                      

 قال،  خزمية بن كنانة  بطون من هم :اترخيه يف محاة صاحب املؤيد وقال قريش من بطن هم :اجلوهري قال - األحابيش (  1)
 يد أهنم على قريًشا فحالفوا خزمية بن اهلون وبنو املصطلق بنو عنده اجتمع حبشي امسه مكة اسفل جببل بذلك ومسي :اجلوهري
 كما  احلبشة من وليسوا :محاة صاحب قال األحابيش فسموا مكانه حبشي أرسى وما هنار ووضح ليل سجا ما عدوهم على واحدة
 . 156، ص :  1العرب ، للقلقشندي ، ما يقال فيه أوالد فالن ، ج :  أنساب معرفة يف األرب ، هناية .بعضهم يتومهه

 . 299ص:  - يف مكة حممد  (2)
 . 315ص:  - يف مكة حممد  (3)
 .اخلزرجية النجارية روسلمى بنت عم : أمه، و عبد مناف بن قصي بن كالب  بن هاشم وامسه شيبة احلمد بن عبد املطلب : هو(   4)

 .مبكة سنة ودفن 98، وكان عمره م578 تويف حنو عام
جد و  أبو سفيان ، كان من حنفاء مكة وأكابرها. وهو والد الصحايبالكناين أمية بن عبد مشس األموي القرشي بن حرب (  5)

: ليلى بنت الربيع بن  أمه .قيس عيالن ضد قبائل حرب الفجار يف كنانة  وهو أمري قريش وكنانة، وكان قائد قبيلة معاوية الصحايب
  . الوليد بن كنانة

 . 90ص:  - يف مكة حممد  (6)
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/578
https://ar.wikipedia.org/wiki/578
https://ar.wikipedia.org/wiki/578
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86
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ما مل يكن هناك أساس لذلك، كما أنه يرفض أيضا التشكيك الغري منطقي يف أي مسألة، 
 حقيقة تكنوعلى أية حال، فإن التدقيق يف املصادر يشري إىل أن هذه املبالغة املشار إليها مل " يقول:ف

 .إدراكها ميكن
ضها " بال شك " روح التعاطف مع هاشم املتعلقة بذلك قد مت عر  وعلى أية حال، فالرواايت

 .(1) وبنيه وأحفاده، لكن ال أساس لإلفرتاض بوجود قدر كبري من األكاذيب والتزييفات اخلطرية "
 .* فاإلفرتاضات ال بد من وجود أساس هلا، واالدعاء وحده ال يكفى

وعليها سيتم تقييم  ،ة مقبولةوهي أسس علمي ،هذه األسس اليت وضعها وات يف كتابه 
 قبول ما ورد بصفة عامة. - 1 :وهي ابختصار ،كتابه

 .والتصحيح عند الشك يف أخبار موضوعة، فيعمد إىل العناية - 2
 يرفضها إمجاال إذا كان هناك تناقض خفي. - 3
 لتحقيق احليادية ال بد من الرجوع إىل املصادر. - 4
 لبدع وسوء الفهم.للوصول للموضوعية جيب إزاحة ا - 5
 .فيه مشكوك قول هو املراجع يف تفاصيل أي قول ال يوجد له - 6
 إلفرتاضات ال بد من وجود أساس هلا، واالدعاء وحده ال يكفى.ا - 7

 ،هي الفصل يف كل ما أورده يف كتابه ،هذه األسس الىت وضعها الكاتب بنفسه وستكون
 ؟هل التزم هبذه األسس أم الواحلكم عليه 
على منهج النقد التارخيي الذي استقاه من املستشرق األملاين الشهري ثيودور  تد وايعتم

 ملسرية حممد  (3) ليست املادة عماًل توثيقياً خالصاً، بل هي قراءة نقدية وسوسيولوجيةف ،(2)نولدكه
 النيب ورجل الدولة.

                                      
 . 88ص:  - يف مكة حممد  (1)
ح له نشاطه الدائب وأملعية ذهنه فع، وقد أاتادغري مألملان يعد شيخ املستشرقني ا( 1931 -م 1836) ثيودور نولدكه:( 2)

 واطالعه الواسع على اآلداب اليواننية، وإتقانه التام لثالث من اللغات السامية " العربية والسراينية والعربية " مع استطالة عمره حىت
 -، بل بني املستشرقني مجيعا، عبد الرمحن البدوي فقط بني املستشرقني األملان جاوز الرابعة والتسعني أن يظفر هبذه املكانة ليس

 . 417، ص: موسوعة املستشرقني
الدراسة العلمية للسلوك االجتماعي لألفراد، واألساليب اليت ينتظم هبا اجملتمع إبتباع وهو  علم االجتماعالسيسيولوجيا : هي (   3)

 .خطوات املنهج العلمي 
= 
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بلوماسية يف احلقبتني الدينية والسياسية والد حممد يرتكز الكتاب على فكرة عبقرية الرسول 
 .(1)ملكية واملدنيةا

كما يلحظ املطلع على كتاب وات أنه جيمع بني أمور ثالثة يف جممل حديثه عن اإلسالم أو 
  :كل منفهو جيمع بني   ،وقد أطلقت عليها "ثالثية وات" لتكرارها يف معظم ثنااي كتابه ،أي من فروعه

 .والطعن - 3  .والتشكيك - 2  .املدح - 1
يذكر الكاتب يف كتابه إعجابه ومدحه للعديد من األمور واحلقائق واملسلمات كاإلسالم ا كم

 والقرآن الكرمي أيضا. ومزاايه، والنيب 
أضف إىل ذلك دفاعه وتفصيله لكثري من االفرتاءات والشبه اليت تطرح حول اإلسالم والنيب 

 أم أن به  ،لع هل كان دفاعه هذا كافيا وافيانطل ،تعاىل هللاإبذن هذا يف حبثنا  تظهرس والقرآن، واليت
 .من التشكيك والطعن الشيء الكثري

إيضاح ما مت مث تعاىل،  هللاتطرق هلذا خالل املباحث املتنوعة يف هذا البحث إبذن يتم الوس
 التشكيك به، والرد على الطعن أيضا.

ته سببا لكل من كتب يف الوسط العلمي، جعل وثقال أن للكتاب وزان يظهر ذكرما  من خالل
  االستشراق واملستشرقني أن يتطرق إليه وإىل ما فيه. يف

                                      
 هللا، مقال: قراءة يف كتاب، للكاتب حممد عبد م2014أبريل  25اجلمعة  ،2279العدد  ،نقال عن جريدة األخبار اللبنانية( 1)

 النيب ورجل الدولة ملونتجمرى وات . حممد ، كتاب هللافضل 
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 الفصل الثاين:آراء وات حول الدعوة واإلسالم
 املبحث األول: اإلسالم.

 .اإلسالم وإعجاب وات به -
 .اإلسالم يف نظر وات -
 .اإلسالم ورأي وات فيما كتب عنه -

 الوحي.املبحث الثاين: 
 .التعريف اللغوي -
 .الشرعي التعريف -
  :أنواع الوحي -
o الوحي اجملرد. 
o التكليم من وراء حجاب. 
o الوحي بواسطة ملك. 

 .املبحث الثالث: القرآن الكرمي
 .تعريفه لغة -
 .تعريفه إصطالحا -
 .الطعن ،التشكيك ،املدح :ثالثية وات يف طرحه للقرآن الكرمي -

 .من تتعلق به السرية العطرةاملبحث الرابع: الطعن املبطن لكل 
 ول: الطعن يف املفسرين.ب األاملطل

 املطلب الثاين: الطعن يف رواة احلديث.
 .اإلسناد  

   املطلب الثالث: الطعن يف املؤرخني.
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 املبحث األول: اإلسالم.
 :اإلسالم وإعجاب وات به* 

وإعجاب وذلك يف العديد من يقر وات رغما عنه بتأثره ابإلسالم، وينظر إليه نظرة تقدير 
 ه.املواضع يف كتاب

جاذبية اإلسالم، وقيمته كنظام ديين واجتماعي  "كان السبب األول يف جناح حممد  يقول:ف
 .(1)لسد حاجات العرب الدينية واالجتماعية "
لكن قد تكون أفكار الغرب  ،اإلسالم دين بكل أتكيد" ومن ذلك أيضا قوله عن اإلسالم:

 .(2)"الىت يعرتيها القصور  عن الدين هي
واآلايت القرآنية  " يف معرض حديثه عن اإلسالم، فقال:يف موضع آخر  ويؤكد على ذلك

أن األساس اجلديد للتضامن أعىن أهنا ركزت على  ، تقدم سوى تنبيه للعالج احلقيقي هلذا الوضعملوىل األ
 .(3)االجتماعي إمنا يكمن يف الدين "

حاولت  يةيف جوهرها دينوكانت رسالته " فقد قال فيها: أما رسالة اإلسالم ورسالة النيب 
 .(4)" عالج اجلوانب الدينية يف هذا اجملتمع املريض دينيا

دعوة يف إىل اإلسالم رغم أهنا  فدعوة حممد  " بقوله:إقتصاداي كما وصف وات اإلسالم 
 ".(5)أمورا اقتصاديةاألساس دينية، إال أهنا المست 

صال الدنيا عن الدين " غالبا ة " عدم انفوهذه الفكر  " وأقر يف هناية كتابه ابحلقيقة حني قال:
فغربة هذه األفكار  ،إهنا فكرة يراها الغرب غريبة ،تعد حقيقة واقعة يف الشرق األدىن -ورمبا دائما  -

بصائران عن احلقيقة اليت مؤداها أن اجلوانب الدينية ال جيب أن تعمى  -على أية حال  -ابلنسبة للغرب 
 ، فهذا كالم حق صدر عنه.(6)طة ارتباطا وثيقا ابجلوانب األخرى "يف اإلسالم كانت دائما مرتب

                                      
ما جنح كنيب وقائد "  وترمجة الدكتور الشيخ " ورمبا جاز لنا أن نصر على أن حممدا  - 52 :ص - يف مكة حممد ( 1)

 . 244 :، صيف مكة حممد  -إال ألن دعوته كانت ذات أبعاد سياسية واجتماعية معلنة "  ،ي "النص: زعيم سياس
 .145ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .154ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .271ص:  - يف مكة حممد ( 4)
 .249ص:  - يف مكة حممد ( 5)
 .294ص:  - يف مكة  حممد( 6)

= 
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اإلسالم " ، وهو كتاب(1)وقد أقر الكاتب هبذه احلقيقة يف كتاب آخر، أشار إليه املرتجم
يم واألفكار األساسية يف األداين اليت سبقته، لذلك فهو اإلسالم يضم كل الق" واملسيحية "، فقال:

 .(2)دين املستقبل "
رة اليت يطرحها وات، لكسب قلوب وعقول املسلمني، مث يبدأ بتغيري اجتاه ومعطيات الفكهذه 

احلديث شيئا فشيئا، وبشكل متفرق بني مواضيع ومباحث الكتاب لئال يشعر القارئ أبنه مهاجم 
 لإلسالم.ومعارض 
 وهي:، فيما خيص اإلسالم من خالل نقاط معينة تطرق إليها وات يف كتابه رأي وات لو 
 أمهية رسالة اإلسالم.و  اإلسالم لقريش خاصة، أم للبدو أم للعرب؟ •
 األفكار اجلاهلية يف الثوب اإلسالمي. •
 ؟هو خارج اجلماعة اإلسالمية وابلتايل فهو عدو.. هل .من مل ينتسب لإلسالم •
 ر اإلسالم ابألداين األخرى.أتث •

مسائها لصرف النظر عن حياول الكاتب إيصال فكرة للقارئ، من خالل تسمية األمور بغري أ
 حتدث عن اإلسالم. حقيقتها، والتشكيك هبا، وهو ما فعله حني

فقال " وهذا  ،" احلركة اليت بدأها حممد " فتارة يقول أنه ،بعدة أوصافيصف اإلسالم ف
مع عدم إمهال اجلوانب الدينية والفكرية للحركة الىت بدأها  -يعىن أن املؤرخ من منتصف القرن العشرين 

يريد أن يسأل أسئلة كثرية عن اخللفية اإلقتصادية واإلجتماعية  -أو التقليل من شأهنا  مد حم
 .(3)والسياسية " 

 حركة نضال "" اترة أخرى أبنهمث خالف نفسه بوصف اإلسالم كحركة فقال واصفا اإلسالم 
وإمنا األقرب إىل  ،" وال ميكن التعبري عن اإلسالم كحركة للذين ميلكون ضد الذين ال ميلكون :فقال

 .(4).الصحة أنه كان حركة نضال بني الذين ميلكون والذين امتلكوا منذ وقت قريب "
" ومع هذا فقد كان للصحراء الدور  :" يف قوله ظاهرة" أبنه أيضا يف موضع آخر كما وصفه 

                                      
 أقصد الدكتور الشيخ.( 1)
 .274ص:  - يف مكة د حمم( 2)
 .41ص:  - يف مكة  حممد( 3)
 .188ص:  - يف مكة  حممد( 4)

= 
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 .(1) " األول يف ظاهرة اإلسالم ككل
جوهرها  م له رسالة، وأن هذه الرسالة: أقر وات يف كتابه أبن اإلسالأقولوللرد على ذلك 

 وال يلزم من كوهنا ال مست بعض األمور االقتصادية كوهنا حركة. ،(2) وأساسها ديين
برسالة دينية مساوية رابنية، وأن ما وصف به  تعاىل أرسل النيب  هللاأضف إىل ذلك أن 

 قيقة هذا الدين.اإلسالم من كونه حركة شبابية نضالية ما هي إال جزء من أجزاء من ح
خراج الناس إل لمات إىل النور، وكانت أيضا نضالفبالفعل كانت حركة إلخراج الناس من الظ

 ومن جور األداين إىل عدل اإلسالم. ،من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد 
، تعاىل هللالكن ال يعىن هذا أو ذاك أهنا حركة اجتماعية، أو نضال خارج عن كونه دينا من 

" والنقطة األكثر  :يف قوله احلركة الشبابية "" موضع آخر من كتابه، يصف الكاتب اإلسالم أبنه ويف
 .(3)أمهية الىت تظهر من عرضنا هذا هي أن اإلسالم الشاب كان يف جوهره حركة شبابية 

يف املرحلة األوىل من  : إن كان قصد الكاتب أن أكثر من اتبع النيب أقولوللرد على ذلك 
 يف ذلك. وة هم من الشباب، فهو مصيبالدع

ذلك  تعليل ذلك أنيف هذه املرحلة، و  هللامن كبار السن من دخل يف دين  علما أن هناك
 .بل أقل ،لكون الشباب ليسوا على نفس الدرجة من ارتباطهم أبسالفهم من اآلابء واألجداد

 .(4)﴾ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ تعاىل ارتباطهم أبسالفهم بقوهلم هللاوقد ذكر 
ومرد كل  ،ارتباطا وثيقا آبابئهم وأجدادهم أكثر من الشبابوطبيعة كبار السن أهنم مرتبطون 

ڭ ڭ ﴿ قال تعاىل حكاية عنهم ابلنسبة إليهم روما مل يعرفه آابءهم فهو منك ،األمور عندهم آابءهم

 . (6)﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿ :وقال تعاىل (5)﴾ۇ ۇ ۆ ۆ
بعيد "، فالواقع يثبت عكس وهو " ريهمكونه موجه للشباب دون غ  وأما إن كان مراد الكاتب

                                      
 .49ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .271ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .187ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .23، اآلية: سورة الزخرف( 4)
 .24، اآلية: سورة املؤمنون( 5)
 .7، اآلية: سورة ص( 6)

= 
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 ذلك، إن كان يف بداية اإلسالم أو ما تال ذلك.
مث أيِت وات ليعطي انطباعا أبن اإلسالم حركة خاصة للقرشيني، وألهل مكة، كما بني ذلك 

" لقد كان  :فقال نفسه يف البدء مرسال لقريش خاصة " عدَّ حممد " يف موضع آخر حني قال:
ومل يكن هناك إشارة قبل  ،سبحانه يف األساس لقريش أو لقريش فقط هللاحممد يعترب نفسه نبيا أرسله 

 .(1)موت أيب طالب إىل أنه فكر يف مد رسالته للعرب كافة " 
أن تعاىل به، مث  هللاوإمنا ملا أرسله  ، هللااألمر ال يرجع ملا عده رسول  :أقولوللرد على ذلك 

 .هلذا الدين االنتشار يف ربوع املعمورة هللافقد كتب  ،م اليوم يثبت عكس ما قال واتال اإلسالواقع ح
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ ،وحدد له مهمته   فاهلل جل جالله أرسل النيب

 .(3) ﴾ک ک گ گ گ﴿ :، وقال تعاىل(2)﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ
صة، فبعثت للناس وكان النَّيب يبعث لقومه خا»كما يف حديث:   فذكر ذلك، وأما النيب 

 .(5)بـََعَثيِن َرمْحًَة للنَّاِس َكافٌَّة " هللاِإنَّ " ، وحديث:(4)كافة "
، ولعل هذا (6)وقد أقر وات بنفسه يف ذلك حني تنبأ هلذا الدين أبنه سيكون دين املستقبل

 كفاية للرد عليه من واقع كتبه.
كافة، وأشار إىل أنه دين   خاص للبدو، وليس لعموم العربكما قام إبظهار اإلسالم كدين 

وقد افرتضنا  " :فقال ،مل نقلة يف حياة العرب، وذلك لنقلهم من حياة البداوة إىل حياة االستقرارلع

                                      
 .274ص:  - يف مكة حممد  (1)
 .28اآلية:  - سورة سبأ( 2)
 .107اآلية:  - سورة األنبياء( 3)
، ومسلم يف 168، ص: 1ج: « ُجِعَلْت يلَ األرُض َمسِجداً َوَطهوراً »  هابب قولِ  433، برقم: صحيحهرواه البخاري يف ( 4)

برقم:  ، حديث أيب ذر الغفاري مسنده، أمحد يف 4، ص: 5، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ج: 1115، برقم:  صحيحه
 .322، ص: 1، ج: ابب األرض كلها طهور ما خال املقربة واحلمام، 1395برقم:  سننه، الدارمي يف 21052

جامع املسانيد ، السيوطي، 554، ص: 5ج:  الِقتالابب َعرض إالْسالم والدُّعاء إليه قبل  9586برقم  جممع الزوائداهليثمي، ( 5)
، 2، ج: إىل ملوك األرض  هللاحديث رسول ، ابب األحاديث الطوال، الطرباين، 472، ص: 2، ج: 6700 ، برقمواملراسيل

 .59ص: 
 .274، ص: يف مكة حممد ( 6)

= 
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 .(1)ظهور اإلسالم مرتبط ابلتغيري من حياة البداوة إىل االقتصاد التجاري "فيما ذكرانه آنفا أن 
إمنا كانت " إلنفاق كالزكاة والصدقاتاجلزئية حني ادعى أن مسألة تشريع اوقد أشار هلذه 

فاملسألة  ،" وعلى أية حال :فقال ،إنتاجا ملثل عليا أخالقية جديدة تتناسب وحاجات احلياة املستقرة "
وإمنا كانت نتاجا ملثل عليا أخالقية جديدة  ،إهنا ليست جمرد إحياء للمثل البدوية القدمية ،مل تكن بسيطة

 .(2)رة " تتناسب وحاجات احلياة املستق
وقد افرتضنا فيما ذكرانه  " :فقال ،وأكد على هذه النظرية حني أعاد صياغتها بطريقة أخرى

 .(3)ة إىل االقتصاد التجاري "ظهور اإلسالم مرتبط ابلتغيري من حياة البداو آنفا أن 
التغيريات املتعلقة ابلزواج، " مث يعود ويدندن وات حول هذه القضية يف موضع آخر، فيقول:

إىل عوامل إسالمية، وإمنا إىل االختالف بني حياة البادية وحياة  شرب اخلمر، رمبا ال تكون راجعةو 
 .(4)االستقرار "

إسالمية حبتة، وعدم االلتزام هبا سواء يف حياة البادية أو بل هي عوامل  :أقولوللرد على ذلك 
ما هو حاصل اآلن يف اجملتمعات حياة االستقرار يؤدى لزعزعة االستقرار وملشاكل اجتماعية خطرية ك

 اليت ال تتبع هذا األمر.
عليه مبا أقر هو به من خالل إطرائه على اإلسالم، فقد أثبت أنه أساس للضمان  الردو 
ال جيب أن تعمى فقال "  ،الدينية يف اإلسالم مرتبطة ابجلوانب األخرى بي، وأن اجلواناالجتماع

يقا ابجلوانب وانب الدينية يف اإلسالم كانت دائما مرتبطة ارتباطا وثبصائران عن احلقيقة اليت مؤداها أن اجل
 .(5) األخرى "

تعاىل، مدعيا قومية رسالة النيب  هللاوخرج وات يف وصفه لإلسالم، عن كون اإلسالم دين من 
 فال بد أن حممدا كان واعيا أبفكار ومعان  :فقال ،حركة التوسع العريب العظيمة "" فزعم أنه "

                                      
 .162ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .158ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 .162ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .167ص:  - يف مكة حممد ( 4)
 .294ص:  - يف مكة  حممد( 5)

= 
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 .(2)ميكن تطويرها لتكون أساسا حلركة التوسع العريب العظيمة "  (1) ولوجيةأيدي
سبحانه  هللا"إلمياهنم أبن  وقد أكد على هذا األمر أيضا يف معرض حديثه عن األنصار فقال:

أن األنصار كان لديهم بعض التحقق  ،" والذي ال شك فيه :فقال ،أرسل حممدا برسالة إىل العرب "
لكن غالبهم كما نفرتض قد أصبحوا مسلمني إلمياهنم  ،ني عندما قبلوا ابلدين اإلسالميمن هذه املضام

برسالة إىل  سبحانه أرسل حممدا  هللاأو بتعبري أوضح إلمياهنم أبن  ،أبن اإلسالم هو الدين احلق
  .(3) " العرب

"املكية " انتقل  للكاتب أبن السياق هنا يعىن أنه بعد انتهاء املرحلة القرشيةويعتذر املرتجم 
فهو كما قال املرتجم، مع التحفظ على  ..."املرحلة املدنية "، فإن يك ذاك اإلسالم إىل مرحلة أخرى

 .معروفة من أول أمرها أبهنا للعرب والعجم أن رسالة النيب 
نرتك ف ،يف بداية البحث أن نفسح اجملال لشهادة شاهد من أهل وات للرد عليه كما وعدتو 

"الدعوة  الذي يرفض يف كتابه (4) وهو سري توماس أرنولد ،رد على هذه النقطةد املستشرقني للاجملال ألح
 "من الغريب أن ينكر بعض املؤرخني أن اإلسالم قصد به إىل اإلسالم " هذه الرؤية اخلاطئة فيقول:

 .(5)يف ابدئ األمر أن يكون دينا عامليا برغم هذه اآلايت البينات " مؤسسه 
                                      

؛ ابلعربية: األدلوجة، «خطابعلم، »، ولوغوس، «فكرة»إيداي،   ية القدميةابليوانان األيديولوجية أو األيديولوجيا(   1)
الفكرانية،العقيدة الفكرية تناولت تعريفات عديدة جانباً أو أكثر من جوانب هذا املصطلح، بوصفه مفهومًا حديثاً، إال  الفكروية،

و االجتاهات العامة الكامنة يف أمناط سلوكية  املعتقدات و لـألفكار أن التعريف األكثر تكامالً حيدد األيديولوجيا أبهنا "النسق الكلي
وجيهه. وللنسق املقدرة على تربير السلوك الشخصي، األسس األخالقية للفعل الواقعي، وتعمل على تمعينة. وهي تساعد على تفسري 

أصبحت نسقًا قاباًل للتغري استجابة للتغريات الراهنة  األيديولوجيا وإضفاء املشروعية على النظام القائم والدفاع عنه. فضاًل عن أن
 ."واملتوقعة، سواء كانت على املستوى احمللي أو العاملي

 .296ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 .283ص:  - يف مكة  حممد( 3)
م: تعلم يف كامربيدج، وقضى عدة سنوات يف اهلند أستاذا يف جامعة عليكرة، وأستاذا للفلسفة  1930 -م  1864 توماس أرنولد( 4)

دراسات العربية يف مدرسة اللغات جلس على كرسي األستاذية يف قسم ال يف الهور، ومساعدا ألمني مكتبة ديون اهلند، وهو أول من
الشرقية بلندن، مث اختري عميدا هلا، وكان معجبا ابإلسالم متضلعا يف علومه، منصفا له يف أحباثه عنه، فلم تعد عليه هفوة واحدة 

مرجعا يف  وضع مصنف يف تراثه، ومرس أسسه، فعدعلى ما كتبه يف دائرة املعارف اإلسالمية، وحقق من املصنفات فيه، وهو مقرتح 
 . 84، ص: 2، ج: املستشرقون -الدراسات اإلسالمية جنيب العقيقي 

سورة ، 1، اآلية: سورة الفرقان، 107، آية: سورة األنبياء، 70، 69، آية سورة الشعراءابآلايت التالية  أرنولديستشهد ( 5)
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/1864
https://www.marefa.org/1930


36 

 ،"مل تكن رسالة اإلسالم مقصورة على بالد العرب، بل للعامل أمجع نصيب فيها نولد:ويضيف أر 
 ومل يكن هناك غري إله واحد، كذلك ال يكون هناك غري دين واحد يدعى إليه الناس كافة ".

 (2) وسخاو (1) منا هناك كولدزيهر ونولدكهإومل يقف أرنولد وحده مبواجهة هذا اخلطأ الواضح، 
تشمل مجيع املخلوقات،  هللان الرسالة اإلهلية ليست مقصورة على العرب، بل إن إرادة أ" الذي يؤكد:

 .مطلقا ومعىن ذلك خضوع اإلنسانية كلها خضوعا
حق املطالبة هبذه الطاعة، وقد كان عليه أن يطالب  هللابوصفه رسوال من  وقد كان حملمد 
 .(3) مبادئ " لة ما أراد حتقيقه منمر جزءا ال ينفصل من مجول األأهبا، وهذا ما ظهر من 

حظ منهج وات يف تدرجه يف حرف الفكرة األساسية الصحيحة عن مسارها، فتارة مالها هنا 
احلركات االجتماعية إلصالح جمتمع مكة، مث يوسع الدائرة قليال جبعل هذه احلركة يوهم أبنه نوع من 

 اإلسالم. ألهل البادية لعمل نقلة نوعية هلم، مث خيتمها بقومية
أمر آخر أيضا، أن اإلسالم وأوامره ونواهيه، صاحل لكل زمان ولكل مكان ولكل إنسان ويف 

 اة املستقرة، وأي نوع من أنواع احليوان.كل األحيان، وهو دين حلياة البداوة، واحلي
 هللاومع ذلك فعبادة  ،(4) فهو ليس دين مادي حبت، وال دين رهباين، فال رهبانية يف اإلسالم

 .تعاىل ال تبىن على االقتصاد التجاري، وما هذا إال مغالطة يف واقع اإلسالم واملسلمني افرتضها وات
                                      

 .. اخل.9اآلية: ، سورة الصف، 7، اآلية: النور
 .  25نولدكه متت ترمجته ص: ( 1)
الشام والعراق، ونشر كتاابً ابألملانية عن رحالته، كما  إىلرحل  أملاين مستشرق م( هو 1930 - 1845) سخاوكارل إدورد ( 2)

، جامعة فينيا أصبح أستاذ كرسي يف 1872و يف سنة  1869أصبح أستاذ سنة  .مكتبة برلني يف السراينية للمخطوطات اأعد فهرس
ومن  ُعني أستاذ للغات الشرقية، أنشأ املدرسة الشرقية بربلني، 1887أصبح أستاذ يف جامعة برلني، ويف عام  8761ويف عام 

أربعة جملدات  اجلواليقي و )حتقيق ما للهند من مقولة ( و عن آلاثر الباقية عن القرون اخلاليةا  (البريوين منشوراته ابللغة العربية عن
موسوعة شبكة  .املوسوعة العربية امليسرة ( أنظر ويكيبيداي، نقال عن عجميسعد( وأكمله غريه و )املعّرب من الكالم األ)طبقات ابن 

 . )1980( األعالم  - لزركلي، خري الدينا، 1965املعرفة الريفية. 
حبث مقارن يف منهج املستشرق الربيطاين املعاصر مونتجمري وات، ص:  - املستشرقون والسرية النبوية عماد الدين خليل، (3)

 .50 - 48ص:  ،الدعوة إىل اإلسالمأرنولد، ، نقال من: 134
فتح الباري شرح صحيح ، ابن حجر، 258، ص: 1، ابب الم ألف ج: اجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث ( العامري،4)

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة ، العجلوين، 133، ص: 10، كتاب النكاح، ج: البخاري
 . 192: ، ص4، ج: املبسوط يف الفقه احلنفي، السرخسي، 464، ص: 2، ج: الناس

= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
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يف حديث وات عن اإلسالم، وهذا األمر إن دل على مما يدل على أن هناك عدم وضوح رؤية 
.. .صيللتفوا شيء فيدل على أن وات حني مل يقر ابملسلمات، فإنه يبدأ يف التعليل والتحليل والتأصيل

 اخل، بعيدا عن الواقع، ليربر رفضه هلذه املسلمات.
نتقاص، الئا ابمن خالل البدء شيئا فشيوذلك  ،من ثالثيتهمث يبدأ وات يف املرحلة الثالثة 

 طعن، بل واالفرتاء على اإلسالم مبا ليس فيه.الو 
خمالف ملا  وما ذهب إليه وات غلط َبنّي يف سبب ظهور اإلسالم، فالسبب الذي ذكره وات

َنظََر ِإىَل أَْهِل اأَلْرِض َفَمَقتَـُهْم، َعَرهَبُْم َوَعَجَمُهْم،  هللاَوِإنَّ " يف جزء من احلديث الصحيح: أخرب به 
َا بـََعثْـُتَك ألَبـَْتِلَيَك َوأَبـَْتِلَي ِبَك "  .(1) إالَّ بـََقااَي ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب، َوقَاَل: ِإمنَّ

ية عن اإلسالم، مرة من خالل التقليل من شأن رسالة ا للفكرة األساسيعطى وصفا خمالفمثال ف
" فاإلرتباك الذي تسببه مثل هذه اآلايت  :فيقول أمهية ضئيلة نسبيا للرسالة "" اإلسالم، بوصفها ذات

ال جيب أن يصرف اإلنتباه عن األمهية الضئيلة نسبيا  ألولئك الراغبني يف التشكيك يف صدق حممد 
 .(2)لىت يريد أن يبلغها هلم أحد املوحدين للرسالة ا

ع " ولقد ذكرت يف موض :فيقول أفكارا جاهلية يف ثوب إسالمي "" أو أبن يلمح إىل وجود
 .(3)آخر أننا جند بعض األحاديث املعرتف هبا أفكارا جاهلية يف ثوب إسالمي " 

ما أقر به وات بنفسه  بداية ال يرفض اإلسالم كل ما يف اجلاهلية، وهو أقولوللرد على ذلك 
 "وكانت استجابة القرآن هلذا الوضع ذات أبعاد خمتلفة. القرآين، فقال: من خالل حديثه عن احملتوى

"املقصود الصدقة والزكاة " إمنا حيَي جانبا من جوانب املثل القدمية  فبرتكيزه على السخاء والكرم
 .ربعند الع

 .(4)روح العربية "سس كانت موجودة ابلفعل يف المن فراغ، وإمنا على قواعد وأأيضا وال يبىن 

                                      
، 7156، برقم: 166، ص: 17ابب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة، ج:  ،صحيحهيف  رواه مسلمونص احلديث ( 1)

ُب على املرِء تـََفقُُّدَها ِمن نفسه َحَذَر إجياِب الناِر له ابرتكاِب بعِضها، ج:  ،صحيحهيف  ابن حبان ، ص: 2ذكر اخلصال اليت جيَِ
 .7977، برقم: 26، ص: 5، ج: األحوالعلى كل  ابب قراءة القرآن ،سننهيف  النسائي، 631، برقم: 17

 .312ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .80ص:  - يف مكة  حممد( 3)
 .157ص:  - يف مكة  حممد( 4)

= 
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إمنا بعثت ألمتم مكارم " قال: حملاربة كل أفكار اجلاهلية، بل إن النيب اإلسالم فلم أيت 
 .(1)األخالق "

ومن ذلك  ،وإن كانت يف اجلاهلية، فحدث وال حرج وإلثبات ذلك، ولبيان أمور أقرها النيب 
حني أسلَم وقومه يف الّسنة الّسابعة من اهلجرة، مث قدم إىل  ن قيس مثال ما ورد يف قّصة األشجِّ ب

 يف املدينة يف الّسنة التاسعة. النيّب 
ليلتقوا به، أما هَو فقد تباطأ كي يغتسل ويصلح من   هللافسبقه قومه إىل مسجد رسول 

 هندامه ويتعطّر مث دخل املسجد.
آألشج؟ "، قال: " يرقبه وينادي عليه: لرسول ، وإذا اب هللافإذا بقومه يلتفون حوَل رسول 

 نعم.
، فأفسح أبو بكر وعمر وعلي  ها هنا اي األشج ".. وأشار إىل جواره وكان جبواره" :قال 
 .له أبو بكر 

إن فيك خصلتني " يده على كتفه وقال له: فوضع  ، هللاجبوار رسول  فجلس األشج 
 ".ورسوله، احللم واألانة  هللاحيبهما 

 هللابل جبلك " : هللافقال األشج: أخصلتان جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال رسول 
 ألمور كانت يف اجلاهلية. ، وما ذلك إال إقرار منه (2)عليهما اي األشج "

حني   (3)تشريفا قال لعثمان بن طلحة  هللابعد فتح مكة زادها  ومنها أيضا أن النيب 

                                      
خالق، بلفظ " صاحل األخالق بدال عن مكارم األ 8882، برقم: 80، ص: 3ج:  ، مسند أىب هريرة :مسندهيف  أمحد (1)

سنن البيهقي، يف بنفس لفظ أمحد،  27508، برقم: 440، ص: 7ج: ، تعاىل حممدا هللاابب ما أعطى  :مصنفهيف  أيب شيبة
، 192، ص: 2ج:  ،مسندهيف  ، الشهاب21242، برقم: 252، ص: 15: ابب بيان مكارم األخالق ومعاليها،،ج: البيهقي
 .1165برقم: 

 :صحيحهيف  ، وعند مسلم16060، برقم: 648، ص: 9ورفقته: ج:  ما جاء يف األشج ابب  جممع الزوائداهليثمي،  (2)
ابب ما جاء يف التأىن والعجلة: ج:  ،سننهيف  ، والرتمذي83، برقم: 164، ص: 1ج:  ، ابب األمر ابإلميان ابهلل تعاىل ورسوله

 .4279برقم:  ،1401، ص: 2ج: ، ابب احللم ،سننهيف  ، وابن ماجة2018، برقم: 119، ص: 6
بن عثمان بن عبدالدار العبدري حاجب البيت أمه أم سعيد بن  وامسه عبدهللا بن عبدالعزى بن طلحة بن أيب طلحة عثمان (3)

األوس قتل أبوه طلحة وعمه عثمان بن أيب طلحة أبحد مث أسلم عثمان بن طلحة يف هدنة احلديبية وهاجر مع خالد بن الوليد 
عبة ودخل معه بالل الك فأعطاه مفتاح الكعبة ويف الصحيحني من حديث بن عمر قال دخل النيب  وشهد الفتح مع النيب 
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اي بين طلحة خالدة اتلدة، ال ينزعها منكم إال  -عين حجابة الكعبةي-ا خذوه" أعطاه مفتاح الكعبة:
 عليها كما كانت يف اجلاهلية. ، فأقرهم  (1) "ظامل

كما أتى وات بصفات لإلسالم، تنفي كونه دينا من عند رب األرض والسماوات فمن ذلك 
 اإلسالم، فهل يقبل اإلسالم بال توحيد.أنه يسعى لفصل التوحيد عن 

ومع هذا فقد  ،مل تلعب الصحراء دورا خالقا يف نشوء مفهوم التوحيد عند حممد " :الفق
 .(2)كان للصحراء الدور األول يف ظاهرة اإلسالم ككل "

عن ما أقر به وات  فضالية اليت دعى إليها اإلسالم، وقد أقر غري واحد من الغربيني ابلوحدان
 يف ثنااي كتابه.

"ليس هناك دين أنقى يف التوحيد  حني قال: (3)غربايل يسي "وين لاث " وممن أقر بذلك األستاذ
 ، فهدف املستشرقني املعلن وغري املعلن هو هدم هذا الدين.(4)من اإلسالم "

مل يكن يعرف حىت أواخر العصر  مث ذهب وات ألبعد من ذلك، حني تصور أبن الرسول 
 هم فيقول:يش خاصة أو للعرب وحداإلسالم "، وأهنا لقر " املكي األبعاد احلقيقة لدعوته

نفسه يف البدء مرسال لقريش خاصة، وليس لدينا أية وسيلة ملعرفة ما إذا كان  " عدَّ حممد 
  أفق رسالته لتشمل العرب مجيعا قبل وفاة أيب طالب أو بعدها.قد فكر بتوسيع 

 خالل مع ذلك أن ينظر إىل أبعد من ذلك، فال نسمع من مث وقد اضطره تدهور وضعه 
 .(5) قته ابلقبائل البدوية، وسكان الطائف ويثرب "سنواته الثالث اآلخرة يف مكة إال عن عال

                                      
د وعثمان بن طلحة وأسامة بن زيد احلديث مث سكن املدينة إىل أن مات هبا سنة اثنتني وأربعني قاله الواقدي وابن الربقي وقيل استشه

 . 373، ص :  4الصحابة ، العني بعدها الثاء ، ج :  ، اإلصابة يف متييز أبجنادين قال العسكري وهو ابطل
على صحيح مسلم: ج:  شرحهيف ، النووي 247، ص: 4كتاب الصالة، ج:   شرح صحيح البخاري: القاريعمدة العيين، ( 1)
الكبري  رواه الطرباين يف كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناسيف العجلوين قال ، 71، ص: 9

، قه ابن معني يف رواية، وابن حبان وقال خيطئ، وضعفه آخرونبن املؤمل، وث هللارفعه بسند فيه عبد  5واألوسط عن ابن عباس 
 . 445، ص: 1ج: 

 .49ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 ، ولعل ذلك الختالف نطق اإلسم وكتابته بني العربية واإلجنليزية .مل أقف له على ترمجة( 3)
 .59ص:  ،السرية النبوية وأوهام املستشرقني د املتعال حممد جربي،عب (4)
يف  حممد  ،جامعة امللك سعود -إشراف الدكتور خالد القاسم  ،تقرير موجز عن املستشرق مونتجمري وات هيا العتييب، (5)

 .274ص:  -مكة 
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أببعاد  يف مكة املكرمة، أضاف الكاتب لذلك جهله  فباإلضافة لسوء وصف وضع النيب 
 .من ذلك حاشاه  ،دعوته

مشولية تدرس حركة اإلسالم أن فهم السرية ال ميكن أن يتم إال وفق نظرة ) أقولوللرد على ذلك 
 وحمدد يف قرآنه. ،هللاشامل مرسوم يف علم كخطوات يف برانمج 

مل يكن سوى منفذ هلذا الربانمج أبسلوب يعتمد على قدراته وأخالقياته وذكائه   وأن الرسول
 وإمكاانته الفذة يف التخطيط والتنفيذ.

لكي تالمس األحداث وتعلق القرآن نزل منجما وراحت آايته تنزل على مكث، وبرغم أن 
أيديولوجية " ال خيرج عن نطاق كونه برانجما إهليا شامال " ال أنه مبجموعه كمبدأعليها بعد وقوعها، إ

 .هللاترتبط ممارساته اجلزئية بكليات شاملة حمددة سلفا يف علم 
خطى الظروف الراهنة "ليست هي احلتمية املؤقتة اليت حتدد مسار اإلسالم، و " ومن مث فإن

 .رسوله 
ومتردا " عليها، و" " وقفة " ضد األعراف والظروف،" اهلدف " الذي يفرض أحياان" إمنا هناك

 إنقالاب " شامال على مواضعاهتا.
 ،بوجه اجلاهلية ول وهذا ما يبدو واضحا منذ أول حلظة يف الشعار احلاسم الذي طرحه الرس

 ". هللاال إله إال "أال وهو كلمة التوحيد 
راهن، موقوت، أوحى هبذا الشعار اإلنقاليب الشامل الذي جاء يدمر على الوجود ظرف فأي 

 .(1) (اجلاهلي جل قيمه وأهدافه ومعامله ومفاهيمه وعاداته وتقاليده
ووات أسوة جبل الباحثني الغربيني أيخذ ابملفهوم الغريب احلديث للنمو التدرجيي لألداين، أي )

 ضيات املرحلية لكل فرتة اترخيية.ق املقتيعمل وف أن الرسول أو النيب 
ك إبتداء رؤية مشولية لومن مث فإن منظوره للدين إمنا هو وليد مواضعات تلك الفرتة، فهو ال مي

 وعن املالمح النهائية للعقيدة اليت جاء لكي يبشر هبا. ، كنيبعن أبعاد دوره  
ية أن الدعوة اإلسالمية هي " على سبيل املثال " ما كان يعرف يف املرحلة املك فمحمد 

يعرف أهنا دعوة للعرب مجيعا، ومل يتبني له ذلك إال يف فرتات اتلية، ووفق  دعوة عاملية، بل ما كان
                                      

  -ستشرق الربيطاين املعاصر مونتجمري وات، حبث مقارن يف منهج امل - املستشرقون والسرية النبوية عماد الدين خليل، (1)
 .135ص: 
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 الظروف التارخيية اليت كان جيتازها حينا بعد حني.
ن، كحركة شاملة ذات أهداف حمددة إبتداء، مع وقد يلتبس هذا املفهوم الوضعي اخلاطيء للدي

 من أشد احلقائق أمهية يف مسرية األداين.واحدة 
تلك هي أن كل دين مساوي ال يتنزل دفعة واحدة، ويطلب من املؤمنني به االلتزام بكافة واجباته 

 ومنهياته... مرة واحدة.
وقد يقصر، وهو خالل صريورته إمنا يتنزل على مراحل، وينبىن تدرجييا عرب مدى زمين قد يطول 

د اجلسور وإقامة احلوار وحتقيق ل التارخيية وفق معطياهتا املرحلية لكي يقدر على متلك، يتعامل مع املراح
 التأثري املطلوب.

هذا إىل أن النمو العقيدي، وفق هذا املنظور احلركي حيقق من النتائج اإلجيابية ويبىن من القيم 
 ة.يتحقق عشر معشاره يف حالة التنزل الكامل دفعة واحدويعزز من املبادئ ما ال 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ وهلذا تنزل القرآن الكرمي على مراحل، وهو يقوهلا بوضوح

 .(1)﴾ٿ ٿ
وراح من خالل تنزله ذاك على مراحل، يبين اإلنسان املسلم واجلماعة املسلمة خطوة خطوة 

 ويقدر، عن طريق اإللتحام بني التعاليم والتاريخ، أن حيقق هدفهولبنة لبنة، من أجل أن يستقيم البناء 
 حركيا... وليس وفق طرائق اجلدل النظري والالهوت.

ولكن هذا ال يعىن البتة أن األنبياء عليهم السالم ما كانوا يرون أبعد من مواطيء أقدامهم... 
كما يرى املفهوم الغريب للتطور   ،الهلاوأهنم ما كانوا يعرفون سوى مطالب املرحلة الزمنية اليت يعملون خ

 التدرجيي.
ملفهوم بسبب من كونه ابن بيئته الثقافية، لكي ما يلبث أن ينفذه  إسار هذا اإن وات يقع يف

 .(2) (فيقع يف حشد من األخطاء  يف أكثر من مكان من كتابه عن حممد
أكثر اآلايت اليت تكلمت عن عموم رسالة اإلسالم نزلت  " :يقول د. الشيخ يف حاشية الرتمجة
 من أول األمر. رسائل كان مفهومها لدى الرسول يف سور مكية، مما يدل على أن عموم ال

                                      
 .106اآلية:  - اإلسراءسورة ( 1)
 حبث مقارن يف منهج املستشرق الربيطاين املعاصر مونتجمري وات،  - املستشرقون والسرية النبوية عماد الدين خليل، (2)

 .178 - 177ص: 
= 
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  هللارسول أيضا: كيف له أن يدعى مثل هذا االدعاء وقد أثبتت كتب السرية أن  يضافو 
"اي عم كلمة واحدة تعطوهنا،  لعمه أبو طالب أمام قريش:قال قد أعلنها من األايم األوىل لدعوته حني 

 .(1)فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات" متلكون هبا العرب، وتدين لكم هبا العجم،
ومن قبيل املوازنة مع اإلجتاهات " صحتها فيقول: كما يذكر وات قضية جد خطرية إذا اعتقد

هو خارج اجلماعة اإلسالمية عدوا، ما دام اجملتمع اإلسالمي العربية القدمية، فإن على املرء أن يعترب من 
 .اجتماعية " قد حل حمل القبيلة أو العشرية كوحدة

ڳ ﴿ اىل يقول يف حق األبوين الكافرينفاهلل تع ،فهذا افرتاء على اإلسالم مبا ليس فيه

 ؟(2)﴾ڳ ڳ ڳ
 ، وهي كافرة؟(3)صلى أمك"" :1مساء أل  بل ومن أمره

 أحكام أهل الذمة تنفى ذلك أيضا؟ مث أن
هو التعريض ابلتأثر وهناك أمر آخر ال يكاد خيلو جزء من كتاب وات هذا وكتبه األخرى، أال و 

، ض احلديث عن اإلسالم أو القرآن أو الرسول ابألداين والكتب السماوية السابقة، إن كان يف معر 
 وآثران إاثرهتا يف موضعها املناسب، فجعلنا لكل مقام مقال.لذا مل نفرد هلذه املسألة حبثا مستقال، 

"ويبدو ورقة من  يقول:الدعوة ف يف بداية (4) أخذ عن ورقة بن نوفل فريى وات أن النيب )
وال شك أن املقطع القرآين حني  لسبب معرفته كتب املسيحية املقدسة، بني الذين اتصل هبم حممد 

 ".لورقة به دينقد ذكره مبا هو م ردده حممد 
وقت مبكر  منذ ورقة مع مستمرة صالت عقد قد  اوهلذا فمن األفضل اإلفرتاض أبن حممد

                                      
، قصة النبويةالسرية ابن هشام يف ، 122، ص: 3ج:  ، هللاإىل رسول  ، ابب كيفية بدء الوحيالبداية والنهايةابن كثري، ( 1)

 ، وفاة أيب طالب وما جاء فيه.السرية النبوية، ، ابن إسحاق224، ص: 2ج: ، أيب أزيهر الدوسي
 .31، اآلية رقم: سورة لقمان( 2)
 ، ما روتهمسنديف  ، الطيالسي5979 ، برقم:2230،ص: 5ابب صلة املرأة أمها وهلا زوج، ج: ،صحيحهيف  رواه البخاري( 3)

 :ص ،28 :ج ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيحابن امللقن، ، 1644، برقم: 290، ص: 2ج:  ،1 بكرأمساء بنت أيب 
 . 5979 :برقم ،260

 وطلب األواثن عبادة لاعتز  من أحد هو الُعزَّى، عبدِ  بن َكِثري  أيب بنتُ  هندٌ  أمه ُقَصّي، بن الُعزَّى عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة (4)
 . 223، ص :  27األواثن، الواىف ابلوفيات ج :  ذابئح أكل من وامتنع الكتب وقرأ الدين

= 
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هذا وغريه الكثري مما  ،(1) " ورقة أبفكار كثريا  سالمية الالحقةة، وقد أتثرت التعاليم اإلوتعلم أشياء كثري 
 .(2)(والنصرانيةيفيض به الكتاب من حماولة الربط بني اإلسالم واليهودية 

أنه من الغريب أن وات يؤكد على أنه " ال يكاد يكون ضروراي لدراسة  أقولوللرد على ذلك 
النسبية للتأثريات اليهودية واملسيحية، خاصة وأن كثريا من التفاصيل هي ألمهية حتديد ا حياة حممد 

 موضع خالف. 
ولكن الضرورة الرئيسة هي أن ندرك أن مثل هذه األشياء كانت منتشرة قبل جميء القرآن إىل 

  .(3) ، وأهنا كانت جزءا من إعداده وإعداد بيئته لرسالته "حممد 
"وعلى هذا فالعلم الصحيح، وكذلك النزاهة  ا الشأن فيقول:ويؤكد وات على ذلك يف هذ

أن يتحلى هبا املؤرخ، تقتضى أن القضية املطروحة عن أتثري األفكار اليهودية  يالالهوتية اليت ينبغ
نفسه بل وأكثر  واملسيحية ورمبا غريمها على أهل مكة يف القرن السابع للميالد، وليس على حممد 

 أن هذا التأثري: أقوللكرمي، هذه النزاهة تقتضى منا أن من هذا على القرآن ا
 غري مؤكد. - 1
 أنه قضية غري بسيطة، أي: ال ميكن إطالق القول فيها على عواهنه. كما  - 2
وجود هذا التأثري غري املباشر، أو التأثري الناتج عن البيئة املشرتكة ال يعىن أن التأثري املباشر  - 3

 .(4)جيب إنكاره متاما "
م واألداين أن تشابه النصوص يف اإلسال أقولبل إن املنطق السليم ليوجب يف هذه احلالة أن 

چ چ چ چ ﴿تعاىل يقول  هللاوأن اإلسالم دين حق، ألن  ،هللادليل على أن الدين من عند  ،قبله

                                      
، وكان معروفا  ، فإن ورقة كان على صلة وثيقة مبحمد يف ترمجة الشيخ: " فمن بني الرجال الذين عرفناهم مع حممد( 1)

عند قراءهتا مبا هو مدين لورقة بن نوفل  ذكرها " إقرأ... " كانت تذكر حممدا  بدراساته لألانجيل فهذه اآلايت القرآنية اآلنف
كان على صلة متتابعة بورقة بن نوفل منذ فرتة مبكرة على الوحي، واألفكار اإلسالمية    به... ومن األسهل أن نفرتض أن حممدا

 .120الالحقة قد تكون اختلطت إىل حد كبري أبفكار ورقة، ص: 
، تعريب يف مكة حممد جامعة امللك سعود،  -القاسم  ، إبشراف الدكتور خالد ،مباحث يف االستشراق الرابيعة، أجماد (2)

 .120ص:  -، تعريب دكتور عبد الرمحن الشيخ فيه اختالف ابأللفاظ وبرقم الصفحة 93ص:  -بركات شعبان 
كتابأنزلإليكلتخرج﴿ن، ودليل ذلك قوله تعاىل: جميء القرآ أقولنزول القرآن عوضا عن أن  أقولولعل األوىل أن  (3)

 .7سورة األعراف، اآلية:  ﴾الناسمنالظلماتإىلالنور
 .308ص:  - يف مكة حممد ( 4)

= 
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 .(1)﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
 ار مسائل مهمة، أال وهي: من إقر  ، ال بدوات على هذه النقطة من خالل إقرار مت الردبعد أن 

الشرائع السابقة، أما ما ورد يف الشرائع السابقة، أوال: أن شريعة اإلسالم شريعة انسخة لكل 
"شرع من قبلنا شرع لنا، ما مل يرد  :تقول والقاعدة، أيضا شريعتنا من فهو فإن مل خيالف شريعة اإلسالم

 .(2)انسخ من شرعنا"
"حدثوا عن بىن إسرائيل وال  أجاز اإلخبار عن بىن إسرائيل، فقال:  األمر الثاين: أن النيب

ن شريعته ألاجلواب:  ؟يزعمون، فلم اإلذن ابحلديث عنهم يتلقى كما  هللا، فإن كان رسول (3)حرج "
 انسخة لكل الشرائع السابقة.

ثة واحد، وهو األمر الثالث: أن أي تشابه وتوافق فمرده إىل أن مصدر التشريع يف األداين الثال
 رب األرض والسماوات.

عواهنه، بل له ضوابط وحدود، وال يفهم منها أيضا  ولكن ال يفهم من هذا كله أن األمر على
 أن اإلسالم نقل من اليهودية أو النصرانية.

إببراز اترخيية العالقة بني اإلسالم من جهة )يف كتبه  اهتمإىل وات الذي  أرجع، ذلك بعد إقرار 
 ة واملسيحية من جهة أخرى.واليهودي

ورسم هلذه العالقة إطارا عاما بناه اعتمادا على رؤيته للمراحل التارخيية واالجتماعية اليت سادت 
 .(4) (وبعدها يف اجلزيرة العربية قبل انطالق دعوة حممد 

 كالم "وات " يف هذا السياق خيضع لنقد)أبن  أقولبعد أن أوردان ما أقر به وات على نفسه، و 
ألصحاب الدايانت كل هذا النفوذ والتأثري ال يتناسب مع األثر الواقعي يف ذاك كبري؛ إذ أن زعمه أبن 

                                      
 .28اآلية:  - سورة الشورى( 1)
عمدة القاري شرح صحيح ، العيين، 18، ص: 5، كتاب البيوع، ج: فتح الباري شرح صحيح البخاري( ابن حجر، 2)

 . 76، ص: 15، كتاب الفضائل، ج: شرح صحيح مسلم، النووي، 102، ص: 16، كتاب املناقب، ج:خاريالب
ابب احلديث عن بىن  ،سننهيف  ، أبو داود9933، برقم: 244، ص: 3ج:  ، ، مسند أيب هريرةمسندهرواه أمحد يف ( 3)

، برقم: 40، ص: 6ج:  حيدث عن بىن إسرائيل،، ذكر اإلابحة للمرء أن ابن حبان، 3663، برقم: 96، ص: 10إسرائيل، ج: 
6145. 

املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات  أجمد قورشة، سوسن هاكوز، (4)
 .54: حبث لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص ،العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحيةأمنوذًجا فيما خيص 

= 
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 الزمان.
 فلماذا مل يقدروا أن يغريوا شيئا من وثنية العرب على مدى ألفي سنة؟ 

وإذا كان هلم كل ذلك التأثري، فلم مل ينصروهم أو يهودوهم وقد خلت هلم الساحة قبل بعثة 
 ؟ حممد

 ؟(1) (ذلك األثر واالنقالب الذي أحدثه اإلسالم فيهم ومل مل حيدثوا فيهم
تعاىل قد تكفل أبرزاق الناس، وجعلهم شركاء يف رزق أجسامهم فهل يفرق بينهم  هللاوإذا كان )

 يف رزق الروح وغذائها؟
قدس خالفا هذا إذا سلمنا أبوجه الشبه وما أقلها، وما أكثر ما خالف فيه القرآن الكتاب امل

 .(2) (جذراي
وأما دعوى أنه تعلم التوحيد من الكتابني فبطالهنا ظاهر، ألن التوحيد هو الفطرة وهو األصل، 

 والتعدد هو اخلارج عن األصل والزائد عليه.
 والتعليم، وإمنا حيتاج إىل التثليث والوثنية. يوما كان مركوزا يف الفطرة، ال حيتاج إىل التلق

يولد على الفطرة، وإمنا أبواه يهودانه أو ينصرانه أو كل مولود   " :ه عن كما يف احلديث
 وهي قضية قررها علماء االجتماع وعلم النفس. ،(3) " ميجسانه

يذهبون إليه ومل يعرف نصارى العرب  (4) ، وكان احلنفاءكما أن التوحيد هو دين إبراهيم 
                                      

املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات  أجمد قورشة، سوسن هاكوز، (1)
 ، 54حبث لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص:  ،املسيحيةأمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية و 

 . 87ص:  - يف مكة حممد ، 55ص: 
 .22ص:  ،السرية النبوية وأوهام املستشرقني، عبد املتعال حممد جربي (2)
يب أ، مسند مسنده، أمحد يف 1361، برقم: 465ص:  - 1ابب ما قيل يف أوالد املشركني: ج:  :صحيحهيف  رواه البخاري( 3)

، ابب يف سننهداود يف ، أيب 286، ص: 6، كتاب القدر: ج: سننه، الرتمذي يف 7161، برقم: 464، ص: 2ج: ،  هريرة
 .4706، برقم: 487، ص: 12ذراري املشركني: ج: 

هو اخلالق  هللا إبراهيم، مؤسس الدايانت االبراهيمية. حبسب اإلسالم هو االعتقاد عمال وقوال واإلميان أبنهي دين  احلنيفية(   4)
والعبادات البدنية املادية الفعلية تصرف له وهو واحد ليس له شريك وأن مجيع العبادات القلبية احلسية من حب وخوف ورجاء 

الذين جاءوا ابلدعوة هلل هم عباد هلل ورسل منه يدعون لعبادته، ومن أشهر حنفاء العرب قبل  الرسل وحنومها، وأن وزكاة صالة من
اء وسيد احلنفيني اّول احلنف وذلك اقتداء إببراهيم اخلليل .قس بن ساعدة و مرو بن نفيلزيد بن ع ،أمية بن أيب الصلت اإلسالم

 ورأس احلنيفية.
= 
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 .(2)ال يعطيهففاقد الشيء أخذه عنهم،  أن حممدا  (1) التوحيد حىت يقول فوسرت
 وهذه احلقيقة تتمثل يف النقاط التالية: ولعل أمر هذا املبحث ميكن تلخيصه يف حقيقة جلية،

أمر طبيعي، ولكن أتثر احلضارات والشعوب بعضها من بعض واقتباس بعضها من بعض هو )
لتأثري الطبيعي بني احلضارات، الزيف العلمي والتجين على احلقيقة هو أن نفقد التمييز بني مفهوم األثر وا

 .(3)سيحيةوبني اهتام القرآن ابقتباس مضامينه من اآلاثر اليهودية وامل
رها األساسي إن هذا التشابه الظاهر بني الدايانت الثالث هو النتيجة الطبيعية ألداين مصد -

 .(4)ع التارخييةواحد، وهذا هو الفرق يف منهج املسلمني ومنهج املستشرقني يف التعامل مع الوقائ
إن إصرار املستشرقني يف نفي صفة الوحي اإلهلي عن القرآن، جيعلهم يقصون القرآن عن  -

مزاعمهم، وبني احلقيقة املنزلة اليت يستحقها بني الكتب السماوية، ويزيد مقدار اهلوة بني ادعاءاهتم و 
 القرآنية الرابنية.

قبل مبعثه كل هذه االتصاالت،  كانت للنيب ا  إذ :ويف هناية هذا املبحث يربز التساؤل املنطقي
 فلماذا مل يعتنق اليهودية أو املسيحية؟ 

 ذا إذا كانت كل هذه التأثريات اليهودية واملسيحية منتشرة يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم؛ فلما
 مل جند أن أهل اجلزيرة العربية قد حتولوا لليهودية أو املسيحية؟

وات" لقضية التأثري اليهودي املسيحي على اجلزيرة العربية قد أخذ بعدا " إن احلجم الذي أعطاه
اجتاه غري حقيقي، بل أقرب إىل اخليال، إذ أن واقع الرواايت التارخيية وواقع نتائج تلك املرحلة تسري يف 

                                      
كفي هذا   "ويرد عليه ديزيريه بالنشيه" انثر مبدع، ابتكر النثر الفين االديب أن حممدا  "مستشرق له شبهة:  فوسرت فرانك:( 1)

ويكفي " أن عهده ابحلياة أمسسلوبه، بل مل يزل غضاً كأن جتفف أربعة عشر قرانً اليت مرت عليه مل تستطع ن األأن جمدا وجالال آالقر 
ومقولته هذه  كما يدعي املغرضون،  كان ميكن كشفه وتعرية كذبه لو كان كاذاب  ةعر وبسهولن الصناعة الوحيدة لقريش كانت الشأ

 .http://rasoulallah.netدان ملقولته، املرجع: اهي مقولة أغلب املستشرقني، ومنهم وات، وهذا هو سبب إير 
 .152ص:  - النبوية وأوهام املستشرقنيالسرية  عبد املتعال اجلربي،( 2)
املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات أجمد قورشة، سوسن هاكوز  (3)

نقال  58، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص: يةأمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيح
حبث مقارن يف منهج املستشرق  - املستشرقون والسرية النبوية ، عماد الدين خليل،286، 285ص:  -للحاج  نقد اخلطابعن 

 . 165م، ص: 1985 س،الربيطاين املعاصر مونتجمري وات، يف كتاب مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية، تون
حبث مقارن يف منهج املستشرق الربيطاين املعاصر مونتجمري وات، يف  - املستشرقون والسرية النبوية عماد الدين خليل، (4)

 . 165تونس ص:  -كتاب مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية 
= 

http://rasoulallah.net/


47 

 .(1) (معاكس لالجتاه الذي سلكه وات
، إال أنه يف هناية األمر ال وهنا ندرك أن منهج وات وإن اختلف يف أسلوبه وتنوعت أدواته

قني، بل يصل للنتائج اليت توصل إليها سائر املستشرقني، مع التأكيد خيالف سلفه وخلفه من املستشر 
 على عدم وجود اختالف جوهري فيما بينهم.

ال يتصور أن يكون قائما على تصيد معلومات انقصة وخرافية من  لنجاح العظيم للنيب إن ا
 عوام الكتابيني.

، (2)ال فقد ادعى النبوة آخرون افتضح أمر كذهبم، وبعضهم كان جيمع إىل أدق ضروب اخلتلإو 
 ثقافة علمية عالية.

مث إن جناح الدعوات الدينية ال يكفى للوصول إليه إقامة الدليل القاطع على حقائقها فحسب، )
 ولكن جيب أن يصحب هذا مسو خلقي عظيم، وأتثري روحاين كبري.

ال يؤيد ابلنجاح متنبئا كذااب،  هللاالنصيب األوىف من السمو والتأثري، و مد وهكذا كان حمل
 ى عباده الذين خيالفون تعاليمه.عل -سبحانه  -وإال بطلت حجته 

على أن التوراة واإلجنيل مل يكوان منشورين حبيث يستطيع عامة اليهود والنصارى أن حيفظوا 
 منهما شيئا.

 أي بعد موت حممد  ،عة قرونقدمي قد نشرت بعد املسيح بتسفإن أول طبعة عربية للعهد ال
 .مبا يقرب من ثالثة قرون

مث  ،(3) كما قال بوديل  ،ية للعهد اجلديد قد ظهرت بعد ذلك بقرننيبينما أول طبعة رمسية عرب

                                      
اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات  مناملستشرقون الكتابيون ومواقفهم أجمد قورشة، سوسن هاكوز  (1)

 .58، حبث لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص: أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحية
 اخلتل واخلتالن: اخلداع.( 2)
 ،م1908التحق ابجليش الربيطاين عام  يطاينمستشرق بر م( هو 1970 -م 1892)  بوديل كولونيل روانلد فيكتور كورتيناي( 3)

كما يقول -عندما ترك اخلدمة احلكومية ذهب ليعيش بني عرب الصحراء، ألنه  وتدرج يف رتبه إىل أن وصل رتبة كولونيل
ومسع بع سنني، كان ضجراً من التعقيدات التافهة اليت جاءت عقب احلرب العاملية األوىل، وبقي مع األعراب س  -كتابه مقدمة يف

عن حممد الرجل الذي وحَّد حفنة من القبائل املتنافرة املتنافسة، وجعلهم دعامة إمرباطورية من أعظم إمرباطورايت العامل قوة، ومسع 
لبعث عنه أنه الرجل ذو القلب احلار الذي َحوَّل الوثنيني وعبدة األصنام إىل مؤمنني صادقني، يؤمنون إبله واحد وابليقني وابملوت وا

ليعيش  -لندن-مل أقتنع بتحليل بوديل وسبب جميئه من عاصمة الضباب ."حلياة األخرى. هذا ما قاله يف مقدمة كتابه: "الرسوليف ا
= 
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عنها  قال: وما روي عن أن ورقة بن نوفل كان لديه ترمجة للتوراة ال تكفى إلقامة شبهة تلقى حممد 
 .إليه يف تدوين ما أوحى به جربيل  ألن ورقة توىف قبل أن يبدأ حممد  ،شيئا

الطباعة ال نرى النصارى واليهود حيفظون شيئا من كتاهبم املقدس، ألن مث إننا اآلن بعد عصر 
 .(1) (أسلوبه ال يستساغ حفظه

رية سيحية للبش"هل تصلح امل وقد رد أحد أبناء هذا الدين على هذه املسألة بسؤال جد خطري:
 اآلن؟".

ويقولون لنا  :ودما وهو مسيحي حلما (2)"جان جاك روسو" قال فيلسوف االجتماع الشهري)
أنه إذا وجد شعب من املسيحيني احلقيقيني فإهنم يؤلفون جمتمعا هو أكثر اجملتمعات اليت نتصورها 

جملتمع املكون من مسيحيني كماال، وأان ال أرى يف هذا الفرض سوى صعوبة كربى واحدة... وهي أن ا
 حقيقيني ال يعود جمتمعا بشراي.

إن هذا اجملتمع املزعوم لن يكون رغم كل كماله أقوى اجملتمعات وال أدومها...  بل أقول أيضا:
 فبقدر كماله ستعوزه الرابطة، وستكون جرثومة هالكه يف كماله ذاته ".

إن املسيحية ، متناقضتان لمتانلكفا، "إىن أخطئ إذا حتدثت عن مجهورية مسيحية مث قال:
أكثر مما ينبغى للطغيان، ويستغل الطغيان دائما هذه احلقيقة  تبشر ابلعبودية والطاعة، وروحها مالئمة

 .(3) (الصاحلة: أن املسيحيني احلقيقيني خلقوا ليكونوا عبيدا
نها ابعتبارها من إن املسيحية بدال من أن تربط قلوب املواطنني ابلدولة تبعدها ع) ويقول أيضا:

                                      
أنه كان يقوم مبهام استخباراتية استعمارية تنصريية ملصلحة التاج الربيطاين،  -أعلم هللاو-سبع سنني مع بدو الصحراء. والراجح عندي 

مزاعم وأخطاء وتناقضات وشبهات  أمحد، هللامهدي رزق ، الدوائر االستشراقية واالستعمارية والتنصريية وهي ظاهرة معروفة يف
 الشاملة .موقع املكتبة  ،حياة حممد " دراسة نقدية بوديل يف كتابه " الرسول

 .157ص:  - السرية النبوية وأوهام املستشرقني عبد املتعال اجلربي،( 1)
م، ولد عليال ضعيفا، وكان األمل يف حياته طفيفا  1712يونيو  28ولد يف جنيف يف  م(،1778 م،1712جان جاك روسو )( 2)

 م،1529ية األصل، نزحت من ابريس ألسباب دينية واستقرت يف جنيف يف عام وتولته عمته بعنايتها حىت أنقذته، وأسرة روسو فرنس
وكانت أمه سوزان برانر مليحة القسمات، موفورة احليوية واسعة الثقافة حتب املوسيقى وتقرأ القصص وتقرض الشعر، وقد كلفتها 

  . 7، ص:تهجان جاك روسو، حياته، مؤلفاته، غرامياوالدته حياهتا، املرجع: جنيب املستكاوي 
 ،العقد االجتماعينقال عن عبد الكرمي أمحد، ، 172ص:  - السرية النبوية وأوهام املستشرقني عبد املتعال حممد جربي، (3)

 .237ص: 
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1712
https://ar.wikipedia.org/wiki/1778
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 .(1) (الجتماعية من ذلكا الروح عأشياء الدنيا، ولست أعرف شيئا أكثر تناقضا م
آخر أنبياء بىن إسرائيل مل تتهيأ له األسباب لظهور مقتضيات األخالق  كما أن عيسى )

 .مجيعا، كما هتيأت للنيب 
ياسة البشر وحكم الناس حىت به يف حياتنا الزوجية، ومل يتول س فاملسيح مل يتزوج حىت نقتدى

 ه يف هذا.نتأسى ب
هو النموذج املتكامل الذي حيتاج إليه البشر، وكان القرآن الكرمي   هللافكان حممد رسول 

،  حممد على ما يفى مطالب البشرية اخللقية والروحية، فنزول وحي جديد بعد بياان وافيا حيتوى
 .(2)والعبث التكرار من ضراب يعد هذه واحلالة

وخالصة  ،وأقواله األخرى ال تفى ابلغرض وال تشفى الغليل املواعظ اليت تنسب إىل عيسى 
احملبة والشفقة، وعلى مبادئ مثالية أن املسيحية دين يقوم على  -حسبما دونه أصحابه  -ما أثر عنه 

 ال ميكن تطبيقها من الناحية العملية.
فمبادئ املسيحية ال تناسب إال  ،حبق (3)""أرنولد بنت وليس هذا كل ما يف األمر كما يقول

وال تتفق مع مقتضيات احلياة االجتماعية والوطنية  ،حياة الرهبان الذين يعيشون مبعزل عن الناس
 .(4) (والدولية

  

                                      
 .445ص:  - النيب حممد  ، نقال عن عبد الكرمي اخلطيب،173املرجع السابق، ص: ( 1)
 .161 - 160ص: ، ملستشرقنيالسرية النبوية وأوهام ا -عبد املتعال اجلربي ( 2)
يف   Hanleyنليها " روائي ومسرحي وانقد إجنليزي، ولد ابلقرب من Arnold Bennett  "1867 - 1931 ـِنـِتأرنولد ب( 3)

 .http://www.marefa.orgاملرجع موقع املعرفة  .لندن يف ابلتيفوئيد وتويف  Staffordshireمنطقة ستافوردشاير
 .160ص: ، السرية النبوية وأوهام املستشرقني املتعال اجلربي،عبد ( 4)

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://www.marefa.org/
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 :هوات فيما كتب عناإلسالم ورأي * 
ويبني  تطرق الكاتب يف كتابه هذا ملن سبقه وعاصره من املستشرقني عند كتابتهم عن اإلسالم،

 ذلك ما له من سعة إطالع، وقوة يف أدوات حبثه.
حوليات " يف كتابه اينيتأما أوسع الدراسات، فهي دراسة كا" :(1)يتاىناك  فقال انقدا - 1

 .(3)" (2)اإلسالم "، وليس من الصعب تصحيح مبالغته يف الشك
فقد رفضها  ،كانت معاجلته للمصادر معاجلة غري علمية" :فقال (4)وعاب على فلهوزن - 2

  .(5)ومل خيضع للمبادئ املوضوعية" ،ورضي أن ينساق وراء أفكاره وأحكامه املسبقة
"المانس يفرتض صدق النظرية اليت حياول  أيضا، فقال: (6)كما عاب على المانس  - 3

 .(7)إثباهتا"
 "أبن علماء الغرب مل يكونوا دائما خملصني وقد وصف الكاتب أقرانه ومن سبقه، فقال: - 4

                                      
لغات منها الفارسية والعربية، وتقلد سفارة ولد يف رومة وخترج من جامعتها وتعلم سبع م( 1926 -م 1869) ليونه كايتاين األمري( 1)

وإيران ومصر وسوراي ولبنان، ومجع مكتبة شرقية زاخرة ابملخطوطات النفيسة، وأضاف إليها ما  إيطاليا يف واشنطن،، وقد رحل إىل اهلند
 200.000ع لنشاي فضمت أعده من جذاذات، وما استنسخه من مكتبة األب أسني بالثيوس لنشر مصنفاته، فلما تويف وقفها على جمم

مستشرق يف التاريخ اإلسالمي، ومرجعا صحيحا لكثري من العلماء ملا  جذاذة جاهزة الستئناف التصنيف، وقد عد األمري مبؤلفاته أكرب
 . 429 ، ص:1، ج: املستشرقوناشتهر به من عمق وسعة ودقة، جنيب العقيقي، 

 .44ص:  - يف مكة حممد  (2)
 ابيه حممد العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كت اجلعفري،نعمات حممد  (3)

 .202جامعة الكويت، ص:  -حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،يف املدينة  يف مكة، حممد
 .املعرفة  موقع ، املرجع:الفرضية الواثئقية أملاين، صاحب ومستشرق ابحث توراِتم( 1918 -م 1844يوليوس ڤلهاوزن )( 4)
 .298ص:  - يف مكة حممد ( 5)
التعصب ضد اإلسالم، يفتقر افتقارا اتما إىل النزاهة يف البحث  مستشرق بلجيكي، وراهب يسوعي، شديد :هنري المنس( 6)

واألمانة يف نقل النصوص وفهمها، ويعد منوذجا سيئا جدا للباحثني يف اإلسالم من بني املستشرقني، ولد يف مدينة خنت يف بلجيكا 
م فأمضى 1878ت، وبدأ حياة الرهبنة يف ، وتعلم يف الكلية اليسوعية ببريو م، وجاء إىل بريوت يف صباه1862يف أول يوليو سنة 

املرحلة األوىل يف دير لليسوعيني يف قرية غزير يف جبل لبنان طوال عامني، مث قضى مخسة أعوام يف دراسة اخلطابة واللغات، وإنتاج 
ودراسات حول  ألموية، لكن له إىل جانب ذلك كتباالمانس يدور حول موضوعني رئيسيني ) أ ( السرية النبوية، )ب( اخلالفة ا

 موسوعةم، عبد الرمحن البدوي، 1937أبريل  23موضوعات متفرقة يف العقيدة اإلسالمية، واتريخ سوراي وآاثرها، وتوىف المانس يف 
 . 347، ص: املستشرقني

 .299ص:  - يف مكة حممد ( 7)
= 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/
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 .(1)تاج إىل مراجعة، حىت من وجهة النظر التارخيية البحتة "ملبادئهم العلمية، وأن استنتاجاهتم حت
"فالدراسات الغربية للقرآن  تب األمر إبقرار منه عن علماء الغرب، فقال:كما اختصر الكا  - 5

قع فيها يف هذا البحث إلظهار األخطاء الىت و  وسيتم عرض ذلك ،(2)كانت غالبا غري صحيحة "
 .وعاهبا هو بنفسه على غريه ،وات

اإلسالم أمام األخطاء إسهامات كبرية اىل حد ما يف الذب عن )لوات من  ال ميكن إنكار ما
بعض الغربيني يف تشويه صورة االسالم، وهذا ما أدى اىل اعتباره لدى البعض  املنهجية اليت يقوم هبا
 .(3) (أبنه مستشرق حمايد

السابقة اليت تناولت اإلسالم يف جمموعة واسعة من اسات االستشراقية وقد تعرض وات للدر )
 خمتلفة لطبيعة هذه الدراسات.كتبه، أبرز من خالهلا جوانب 

ولعل من أهم القضااي اليت انقشها تلك اليت تتعلق مبواقف مؤلفي هذه الدراسات املسبقة من 
 اإلسالم، وأثر ذلك على النتائج املتحققة لدراساهتم. 

نغفل عن ذكر أهم نقد انتقده عليها، أال وهو جمانبة كثري من هذه املؤلفات للحقيقة فيما  وال
ويف هذه اجلزئية سنتطرق إلظهار ما  ،(4) (قرآان، وسريةو بدراسة اإلسالم وجوانبه املتعددة اترخيا، يتعلق 

  .وقع فيه وات مما عابه على غريه

                                      
 .41ص:  - يف مكة حممد  (1)
 .81، ص: يف مكة حممد  (2)
املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات  وز،أجمد قورشة، سوسن هاك (3)

، 50، 49، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص: أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحية
، 85، ص: املستشرقون والقرآن، العامل، 154بيان، السعودية، ص: ، جملة الماذا يريد الغرب من القرآنسن، نقال عن: عبد احمل

86. 
املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من االكتابيون إلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري  ،أجمد قورشة، سوسن هاكوز (4)

 لية الشريعة ابجلامعة األردنية، ، حبث مقدم لكالقرآن واليهودية واملسيحية وات أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني
 .59 :ص
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 .املبحث الثاين: الوحي
ذكر الفرق بني الوحي والقرآن الكرمي، ليتضح أبحث ال بد أن هذا املقبل الدخول يف خضم 
 منهما.مراد الكاتب من الطعن يف كل 

 ولتفصيل القول يف هذه املسألة سينقسم بيان توجهات الكاتب حول القرآن الكرمي والوحي 
 :إىل قسمني

 "الوحي ". وهو األول: من حيث تلقيه عن طريق جربيل األمني 
 .والسماوات األرض رب منمنزل  ككتاب  الكرمي القرآن حمتوى حيث نوالثاين: م

 * أوال: الوحي:
 اللغوي:التعريف 

 الوحي يف اللغة: هو اإلعالم السريع اخلفي.
ويطلق الوحي على: اإلشارة، والكتابة، والرسالة، واإلهلام، وكل ما ألقيته على غريك حىت علمه 

 تعاىل. هللااء وال بكونه من عند فهو وحي كيف كان، وهو ال خيتص ابألنبي
 والوحي مبعناه اللغوي يتناول:

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ :، قال تعاىلكالوحي ألم موسى  اإلهلام الفطري لإلنسان -1

 .(1)﴾ٿ
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ :اإلهلام الغريزي للحيوان كالوحي إىل النحل قال تعاىل -2

 .(2)﴾ک ک ک گ گ
ۅ ۉ ﴿ :لقومه. قال تعاىل  واإلحياء، كإحياء زكراياإلشارة السريعة على سبيل الرمز  -3

 .(3)﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ
ڑ ڑ ک  ژ﴿ :قال تعاىل وسوسة الشيطان وتزيني الشر يف نفوس أوليائه، -4

 .(4)﴾ک ک ک گ گ گ گ
                                      

 .7اآلية:  - سورة القصص( 1)
 .68اآلية:  - سورة النحل( 2)
 .11اآلية:  - سورة مرمي( 3)
 .121اآلية:  - سورة األنعام( 4)

= 
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ :قال تعاىل ،تعاىل إىل مالئكته من أمر ليفعلوه هللاما يلقيه  -5

 .(1)﴾ک ک ک گ
أنبياءه مبا يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو  هللاإعالم " هو :عيالتعريف الشر 

 ." غري واسطة
 * أنواع الوحي:

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ﴿الشورى  سورة تعاىل يف هللاتعاىل طرق بينها  هللالتلقي الوحي من 

 .(2)﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت
 بشر يقع على ثالث مراتب:تعاىل أن تكليمه ووحيه لل هللافأخرب 

 الوحي اجملرد: * املرتبة األوىل:
 :ودليله قوله تعاىل ،هللايف قلب املوحى إليه مما أراد حبيث ال يشك فيه أنه من  هللاوهو ما يقذفه 

 .(3)﴾ی جئ﴿
روح القدس إن " :أنه قال عن النيب  بن مسعود  هللاعبدومثال ذلك ما جاء يف حديث 

 .(4)وأمجلوا يف الطلب" هللافاتقوا  ،ت نفس حىت تستكمل رزقهانفث يف روعي لن متو 
 هللاعلى ما أخرب  وأحلق بعض أهل العلم هبذا القسم رؤى األنبياء يف املنام، كرؤاي إبراهيم 

 .(5)﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿ :عنه يف قوله تعاىل
أول " :قالت 1يف بداية البعثة على ما روى الشيخان من حديث عائشة  وكرؤى النيب 

من الوحي، الرؤاي الصاحلة يف النوم فكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق   هللاما بدئ به رسول 
 .(6)الصبح "

                                      
 .12اآلية:  - سورة األنفال( 1)
 .51اآلية:  - سورة الشورى( 2)
 .51اآلية:  - سورة الشورى( 3)
، اهلمزة مع النون من اجلامع: جامع املسانيد واملراسيلالسيوطي، ، 1151، برقم: 185، ص: 2ج: ، ندهمسيف الشهاب  (4)

 .21164، برقم: 111، ص: 11، كتاب اجلامع: ج: همصنفيف ، عبد الرزاق 5929، برقم: 357، ص: 2ج: 
 .102اآلية:  - الصافاتسورة ( 5)
ابب  ،صحيحهيف  ، مسلم3، برقم: 4، ص: 1، ج:  هللاوحي إىل رسول ابب كيف كان بدء ال ،صحيحهيف  رواه البخاري( 6)

= 
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  التكليم من وراء حجاب بال واسطة: * املرتبة الثانية:

 واألنبياء:كما ثبت ذلك لبعض الرسل 
 .(1)﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب﴿ :قال تعاىل ، آلدم هللاكتكليم 

 :به يف أكثر من موضع من كتابه فقال تعاىل هللاعلى ما أخرب  تعاىل ملوسى  هللاكتكليم و 
 .(3)﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ :تعاىل ، وقال(2)﴾ڃ چ چ چ﴿

 هو اثبت يف السنة، ودليل هذه املرتبةليلة اإلسراء على ما  تعاىل لنبينا حممد  هللاوكتكليم 
 .(4)﴾حئ مئ ىئ يئ﴿:تعاىل قوله اآلية من

 الوحي بواسطة امللك: رتبة الثالثة:ملا
ابلوحي  ، وهذا كنزول جربيل (5)﴾جب حب خب مب ىب يب جت﴿ :ودليله قوله تعاىل

 على األنبياء والرسل. هللامن 
 وبلغه جربيل  ، هللامن  به، ومسعه جربيل  هللاتكلم  ،والقرآن كله نزل هبذه الطريقة

، (6)﴾ں ڻ ڻ ڻں ڱ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ﴿ :قال تعاىل ،حملمد 
 .(7)﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ :وقال تعاىل

 ثالثة أحوال: يف تبليغه الوحي لنبينا  وجلربيل 
 على صورته اليت خلق عليها، ومل حيصل هذا إال مرتني: أن يراه الرسول  - 1

                                      

، ص: 7، ج: 1 ، مسند السيدة عائشةمسنده، أمحد يف 358، برقم: 161، ص: 2، ج:  هللابدء الوحي إىل رسول 
قم: ، بر 86ص: ، 1ج:  ،من أفرى الفرى  ذكر البيان أبن الكذب على املصطفى ،صحيح ابن حبان، 24805، برقم: 220
 .18085، برقم: 195، ص: 19ج:  البعث والتنزيل، أ، ابب مبتدسنن البيهقيالبيهقي يف ، 33

 .37اآلية:  - سورة البقرة( 1)
 .164اآلية:  - سورة النساء( 2)
 .143اآلية:  - سورة األعراف( 3)
 .51اآلية:  - سورة الشورى( 4)
 .51اآلية:  - سورة الشورى( 5)
 .194 - 192ية: اآل - سورة الشعراء( 6)
 .102اآلية:  - سورة النحل( 7)

= 
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 .(1)﴾ھ ے ے ۓ ۓ﴿ : تعاىل هللارآه مرة ابألفق من انحية املشرق، ويف ذلك يقول 
گ  ڑ ک ک ک ک﴿ :عنه بقوله هللالسماء، وهذا ما أخرب يلة اإلسراء يف اورآه مرة اثنية ل

 .(2)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 ما قال:  أن أيتيه الوحي يف مثل صلصلة اجلرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول  - 2 

ولقد رأيته ينزل عليه يف اليوم الشاِت الشديد الربد فينفصم عنه وإن جبينه  :1 قالت عائشة
 ".(3)ليتفصد عرقا

 يف صورة رجل وخياطبه ابلوحي: أن يتمثل له جربيل  - 3
ذات يوم إذ طلع علينا رجل   هللاقال: بينما حنن عند رسول  فعن عمر بن اخلطاب 

 شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد.
اي حممد " ضع كفيه على فخذيه، وقال:فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، وو  حىت جلس إىل النيب 

  اإلسالم ".أخربين عن 
، وتقيم  هللاوأن حممدا رسول  هللااإلسالم أن تشهد أن ال إله إال " : هللافقال رسول 

 الصالة، وتؤِت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال ".
 ". اإلميان عن فأخربين" :لاق، ويصدقه يسأله ،له فعجبنا: قال،صدقت "" :قال 
 ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره "، قال:أن تؤمن " :قال 

 صدقت "."
 كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك".  هللاأن تعبد " :فأخربين عن اإلحسان". قال " قال:
 السائل ". نها أبعلم منما املسؤول ع" :فأخربين عن الساعة ". قال " قال:
أن تلد األمة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء " :فأخربين عن أمارهتا "، قال " قال:

 الشاء يتطاولون يف البنيان ".
                                      

 .23اآلية:  - سورة التكوير( 1)
 .15 - 13اآلية:  - سورة النجم( 2)
 صحيحهيف ، وعند البخاري 38، برقم: 89، ص: 1، ج:  هللا، ذكر وصف نزول الوحي على رسول صحيح ابن حبان( 3)

 ،1 السيدة عائشةمسند  ،همسند، وأمحد يف 2، برقم: 4، ص: 1 ج: : هللامبعناه، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول 
 .25799، برقم: 366، ص: 7ج: 

= 
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 هللا" :قلت ؟اي عمر، أتدري من السائل "" :مث انطلق "، فلبثت مليا، مث قال يل " قال:
 .(1)" دينكم يعلمكم أاتكم جربيل فإنه" : قال " أعلم ورسوله

ملا سأل  عن احلالتني األخريتني، يف إجابته للحارث بن هشام  وقد أخرب النيب 
أحياان أيتيين مثل " : هللاكيف أيتيك الوحي؟ "، فقال رسول   هللااي رسول " فقال: رسول 

يل امللك  صلصلة اجلرس، وهو أشده علي، فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال، وأحياان يتمثل
 .(3) (2)ي ما يقول "فأع رجال فيكلمين

تعاىل أنبياءه إما بكتاب أو برسالة ملك يف منام،  هللافالوحي عند علماء املسلمني، هو إعالم 
 إبالغه له. هللاما يريد  أو إهلام أبن ينفث يف روع النيب 

َلك سماِء، فَرفـَْعُت بـَْينا أان أَْمِشي، إْذ مسَِْعُت َصْواًت مَن ال" ويف احلديث أيضا:
َ
َبَصري فإذا امل

 .(4)الذي جاَءين حِبراء جالٌس على ُكْرِسّي َبنْيَ السماِء واألرض، فُرِعْبُت منه، فَرَجْعُت "
، يزداد وزنه، حىت يثقل على انقته إذا نزل عليه الوحي وهو وعند نزول الوحي على الرسول 

 . (5) (األرض إذا كان راكبهالته لتربك به إىل راكبها، قال ابن القيم يف زاد املعاد: إن راح
حني نزل عليه الوحي،  كاتب الوحي يف صفة حال الرسول    (6)وقد قال زيد بن اثبت 

                                      
عمر مسند  ،همسند، أمحد يف 59، برقم: 134، ص: 1ابب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان: ج:  ،صحيحهيف  رواه مسلم( 1)

 .4687، برقم: 459، ص: 12در: ج: ابب يف الق ،سننهيف  ، أىب داود192، برقم: 48، ص: 1ج:  ، بن اخلطاب
 ،صحيحهيف  ، ومسلم2، برقم: 4، ص: 1ج:  : ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هلل ،صحيحهيف  رواه البخاري( 2)

  ،1 مسند السيدة عائشة ،مسندهيف  ، أمحد6012، برقم: 74، ص: 15يف الربد وحني أيتيه الوحي: ج:  ابب عرق النيب 
 ، ومعىن فصم: أي أقلع وانكشف.24854م: ، برق227، ص: 7ج: 

 . https://sites.google.com/site/islamicssites/-1-8موقع تفسري القرآن وعلومه  ،تفسري الوحيحممد أبو شهبة،  (3)
، مسلم، ابب بدء الوحي 4، برقم: 5، ص: 1ج:  : هللاحي إىل رسول ابب كيف كان بدء الو  ،صحيحهيف  رواه البخاري( 4)

، برقم: 272،ص: 4ج  ، هللامسند جابر بن عبد  ،مسندهيف  ، أمحد361، برقم: 167، ص: 2ج:  : هللاإىل رسول 
كان مطالبا ابب ما  ، سننهيف ، البيهقي 3452، برقم: 197، ص: 9ابب ومن سورة املدثر: ج:  ،سننهيف  ، الرتمذي14195

 .13498، برقم: 179، ص: 10ج: ، برؤية مشاهدة احلق
الرحيق املختوم يف سرية النيب ، صفي الدين املباركفوري، 70ص:  - 1ج:  : زاد املعاد يف هدي خري العباد( ابن القيم،   5)

 . 78، ص:  املعصوم
سعيد وقيل أبو اثبت وقيل غري ذلك يف كنيته استصغر زيد بن اثبت بن الضحاك بن زيد بن النجار األنصاري اخلزرجي أبو  (6)

يوم بدر ويقال إنه شهد أحدا ويقال أول مشاهده اخلندق وكانت معه راية بين النجار يوم تبوك وكانت أوال مع عمارة بن حزم 
= 
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 . (1) هللا، فوهللا ما حدث ووجدت شيئا أثقل من فخذ رسول على فخذ زيد  وكان فخذه 
وال  - به إليه، ومل خيلط ي وحأفظاهرة الوحي كانت مشاهدة، ومعها الوعي الكامل مبا )

طيلة العصر القرآين الذي يضم كل مراحل التنزيل بني شخصيته اإلنسانية املأمورة املتلقية،  -مرة واحدة 
 وشخصية الوحي اآلمرة املتعالية.

 اب الوحي فأملى عليه ما نزل من القرآن.وكان إذا نزل عليه الوحي ولو ببعض آية، دعا أحد كت
ال تكتبوا عىن، ومن كتب عىن غري " :ط ابحلديث قال قرآن من أن خيلوضماان حلفظ ال

متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "، ويف رواية  القرآن فليمحه، وحدثوا عىن وال حرج، ومن كذب علي
 .(3) ((2)من كذب متعمدا" علي " أو" حبذف لفظ

يف كتابه ليست إال ليصل إن اإلنتقائية املرفوضة يف منهج البحث العلمي اليت سلكها وات )
 .تعاىل هللاالتشكيك يف أن القرآن وحي من إىل نتيجة اعتقدها ويريد تقريرها وهي 

إن الذي يريد أن يصل إليه وات من كل تلك احملاوالت والتحريفات هو أن القرآن ليس كالما 
 .(4) (هأو بوساطة ملك، إمنا هو شيء انبع من نفسه وتفكريه وعقل هللامن  أتى به حممد 

نقدوا قوله  "أن أعداء النيب  ذكر الكاتب يف معرض بيانه للنقد الكالمي لنبوة حممد 
تعاىل، ونقضوا عملية الوحي يف حد ذاهتا، وبني أن ادعاءاهتم اليت أشاعوها  هللاكنيب يتلقى الوحي من 

 حول الوحي هي:

                                      
 كتب الوحي للنيب و  بت فقال اي رسول هللا بلغك عين شيء قال ال ولكن القرآن مقدممنه فدفعها لزيد بن اث فأخذها النيب 

وقال أبو هريرة حني مات اليوم مات حرب هذه األمة وعسى اللـه أن جيعل يف بن عباس وأمه النوار بنت مالك بن معاوية بن عدي 
 . 490ص :  ، 2، اإلصابة يف متييز الصحابة ، ذكر من امسه زيد ، ج :  منه خلفا

ابب الرخصة يف  ،سننهيف  ، أبو داود21284، برقم: 245، ص: 6ج:  ، ، مسند زيد بن حارثةمسندهرواه أمحد يف ( 1)
ابب من  ،سننهيف  ، البيهقي4623، برقم: 75، ص: 5ج:  ،ابن حبان، 2508، برقم: 184، ص: 7القعود من العذر: ج: 

 .18179، برقم: 237، ص: 13ج: ، اعتذر ابلضعف واملرض والزمانة والعذر
 ،مسندهيف  ، أمحد7459، برقم: 103، ص: 18يف احلديث وحكم كتابة العلم: ج:  ابب التثبت ،صحيحهيف  رواه مسلم( 2)

 .11106، برقم: 429، ص: 3ج: ،  مسند ايب سعيد اخلدري
 .72 - 71ص:  - السرية النبوية وأوهام املستشرقني اجلربي،عبد املتعال  (3)
 ية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديث، نعمات حممد اجلعفري (4)

 .174ص:  جامعة الكويت، -حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،يف املدينة  يف مكة، حممد
= 
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رتضوا أيضا أنه كاهن ينمق جمنون أو بتعبري آخر متلكه جن، لكنهم اف األول: أن حممدا = 
 .(1)رتضوا أنه ساحر أو ساحر شاعرالكالم، كما اف
وليس بقصد حتويل من آمنوا به  "تكذيب حممد  ن اهلدف من هذه االدعاءات هووبني أ

 :فقال " وكذهبا ادعاءاهتم فند "أبن القرآن إىل مصادقني هلم "، وذكر أيضا
 ،وتشويه صورته ،فحسب كذيب حممد " هذه اإلدعاءات قد يكون اهلدف منها هو ت

يعتقدون  وعلى أية حال فقد كان منوئوا حممد  ،وليس بقصد حتويل من آمنوا به إىل مصادقني هلم
 .(2)وقد فند القرآن الكرمي إدعاءاهتم وكذهبا "  ،بشكل عام أن تصوراهتم صحيحة

ر الثاىن يكون ألمفا ،ذلك أهنم إن وصلوا ملرادهم األول، وهو تكذيب حممد  أضف إىل 
 حتصيل حاصل.

، آخرون بشر وضعه على ساعده أو بنفسه وضعه قد بشري نتاجإ الوحي أبن أتكيدهم: الثاين= 
  :فقال اجلن من معلوماته يتلقى  حممدا أن يفرتض شك بال القول هذا وأن

على أنه إنتاج فيما يتعلق ابلوحي هو أتكيدهم  " واحملاولة الثانية الىت قام هبا معارضوا حممد 
 .(3)أو ساعده على وضعه بشر آخرون "  ،قد وضعه بنفسه إما أن حممدا  :أي ،بشري

"ليس هناك صعوبة كبرية يف القول أن  ويعلق الكاتب على هذه املسألة يف موضع آخر فيقول:
يق عن طر  الشكل احملكم هلذه القصص ومعناها البعيد ومقاصدها اليت تقصد إليها قد وصلت حملمد 

 .(4)حي، وليس نتيجة اتصاله مبصدر بشري مزعوم "الو 
 .(5)الوحي أيتيه الذي النوع مل تكن شخصيته من أما الثالث: فمساره أنه = 

، مدعيا أن الرتكيز على عدم أمهية ب هذا النقد بسوء أدب يف الكالم عنه وهنا يربر الكات
حني نتعرض للحديث  ،ذلكونرجئ الرد على  ،(6) ال بد أن يصرفه املرء حنو احلقبة املكية حممد 

                                      
 .259ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .260 - 259ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .261ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .311ص:  - يف مكة حممد ( 4)
 .261ص:  - يف مكة حممد ( 5)
 .262ص:  - يف مكة حممد ( 6)

= 
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 .(1)تعاىل  هللاإن شاء   هللاعن رسول 
 تؤخذ كلمة " مدثر ") :فقال يستحث الوحي بل إن الكاتب ذكر أيضا أن النيب  

فإذا كان هذا املعىن صحيحا فإن فعل ذلك له عالقة ما بتلقى  ،عادة على أهنا تعىن مغطى بداثر
أو وهو األكثر إحتماال حلماية املتلقى من خطر التجلى  ،حلث الوحي فرمبا يكون ذلك ،الوحي
 .(2)(اإلهلى

قد طور بعض األساليب  "من املمكن أن يكون حممد  وأكد على ذلك يف موضع آخر فقال:
  "األساليب " لإلستماع إىل الوحي " والتقنيات
ة طريقة حلث الوحي ه أيلدي مرا شائقا أن نعرف ما إذا كان حممد أ" وسيكون  :أيضاقال و 

واألكثر معقولية  ،سه يف داثر حيقق هذا الغرضمتأكدين مما إذا كان وضع نف إننا لسنا ،على النزول عليه
قد طور  من املمكن أن يكون حممد  -على أية حال  -وأخريا  ،أن أن الوحي ينزل على غري توقع

 .(3)ي "األساليب " لإلستماع إىل الوح بعض األساليب والتقنيات
، واألمر : ما ذكره وات يعطي إحياء أبن األمر راجع له أقولوللرد على مسألة حث الوحي 

تعاىل  هللا، ألن نزول الوحي إمنا هو أبمر من تعاىل لنبيه  هللاليس كما وصفه وات، إمنا هو تعليم من 
 .(4)﴾حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ﴿

قد يلجأ للدعاء والتوسل إىل   هللا، فرسول إمنا كان تعليما له  بل وأتخر الوحي عليه 
 .(5)طلبا لنزول الوحي حلل مشكلة واجهته، أو إجابة سؤال استعصى عليه ،هللا

كرر الكاتب مسألة إستدعاء الوحي أو استجالبه هذه عدة مرات يف كتبه، وهي تساير )وقد 
                                      

 من البحث . 101( أنظر الفصل الثالث، ص: (1
 .115ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .129ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .64اآلية:  - سورة مرمي( 4)
، ومسلم يف 942، ص: 2، ج: هن بعضا، ابب تعديل النساء بعضصحيحهعند البخاري يف  كحادثة اإلفك املشهورة،(  5)

ج:  ،1، وأمحد يف مسنده، مسند السيدة عائشة 87، ص: 17صحيحه، ابب يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف، ج: 
رجل َطّواف، بلغ فتية ذهبوا يف الدهر األول ما كان أمرهم، وعن عن  ، ومثال آخر كواقعة سؤال قريش للنيب 279، ص: 7

سورة الكهف،  ،هتفسري ، رواه الطربي يف ابجلواب ونزول جربيل و؟ عن الروح ما هو كان نبؤه؟   مشارق األرض ومغارهبا، ما
 .122، ص: 5ج: ،تفسريهيف  ، ابن كثري346، ص: 10ج:  ،تفسريهيف  ، القرطيب126، ص: 15ج: 

= 
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، فال غرابة أن يتعلم صاحبه كيف يستجلبه ويستحدثه ذاتيا داخلياابلطبع نظريته ألنه إن كان الوحي أمرا 
 أو بغريه من الوسائل. سواء ابلتنومي الذاِت كما يقول الكاتب

ولكن مشكلة الكاتب كما ذكرت أنه ال يريد أن يلقى هبذه التهم كما يلقى هبا امللحدون 
من هذه السرية، فإذا  شواهد د هلا، بل يريد أن جياملنكرون للوحي، من غري نظرة يف سرية الرسول 

 أوعزته الشواهد احلقيقية، متسك أبوهام وعدها شواهد.
"الداثر " وسيلة إلستجالب الوحي، والداثر كما حتدثنا  وإال فكيف خيطر ببال إنسان أن يكون

 الرواايت إمنا حدث مرة واحدة، وحدث بعد الوحي وخوفا منه.
 .(1)﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ے ھ﴿ وجاء الوحي بعده ليأمره إبلقائه

قد تعلم طريقة يستجلب هبا الوحي ويصحح أخطاءه، فال بد أن يكون  مث إذا كان حممد 
 واعيا هبذه الطريقة، وإال فكيف يتعلم اإلنسان طريقة، وهو ال يعى أنه يتعلمها؟

يف  ن الوحي ليس أمرا خارجيا، وإمنا هو شيء ذاِت حيدثه هوأوإذا كان واعيا، فهو إذن يعلم 
 ؟هللانه من كيف يكون إذا صادقا يف قوله إسه، فنف

مثل هذا السلوك من إنسان يعده أمينا  اتوإذا قلنا انه مل يكن واعيا حىت هبذا، فكيف يفسر و 
 .أقوايء عقالء عاقال غري جمنون، سليما غري مريض، حوله رجال

يف هذا  كيف يعيش رجل كهذا يف مثل هذا الوهم طيلة ثالث وعشرين سنة؟ وكيف يتابعه
 .(2) (؟هؤالء الرجال العقالء األقوايءالوهم طيلة هذه املدة 

يورد دليال ضد فكرة يطرحها هو  ،حث الوحي " " مث أن الكاتب يف هذه اجلزئية من البحث
" وميكن متييز جتربتني  :فقال من جتربة الوحي، ومهه بقتل نفسه  هللا"خوف رسول  بنفسه أال وهي

والثانية أيسه الذى أدى به إىل التفكري يف  ،اخلوف من جتربة الوحيوىل األ ،خاضهما الرسول 
 ". (3)اإلنتحار 

فلم اخلوف من  ،من عدمه يف نزول الوحي : إن كان األمر راجع للنيب أقولوللرد على ذلك 
 ؟إذا هذه التجربة

                                      
 (.3 - 1، اآلايت )سورة املدثر( 1)
 .234، 233ص:  ، دمنهج مونتجمري وات يف دراسة نبوة حمم جعفر شيخ إدريس، (2)
 .117ص:  - يف مكة  حممد( 3)
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فلم مل مث إن كان هناك سبيل حلث الوحي على النزول، أو أن هناك أساليب وتقنيات لذلك، 
 هذا السبيل، وهو بال شك خري له من أن يقتل نفسه.  هللايسلك رسول 

يف معرض مرة أخرى هلذه املسألة  تطرقوإمنا أوردان هذه التهمة، ألن الشيء ابلشيء يذكر، وسن
 .(1) رة الكاتب إليهونظ  هللاحديثنا عن رسول 

قد ميز  "ال بد أن حممدا  :يقولرا آخر يف أمر الوحي ذاته، فكما أن الكاتب قد طرح أم
 ، ومن مث ينقضها بقوله:(2)بشكل واضح بني ما أيتيه وحيا كما يعتقد، وبني ما ينتجه عقله الواعي "

 .(3)فإن القرآن ليس نتاج عقله الواعي " ،"وإذا صدقنا حممدا 
 ال بد من التنويه لعدة نقاط: فائدة ىف هذه املسألةوإمتاما لل

، وهو ما يوهم أبن هذا األمر فيه نسبة حممد  الوحي هو اعتقاد من أوال: ذكر الكاتب أن
 تعاىل. هللامن الشك، ليس من 

 ، يوهم أبن هناك قرآان من إنتاج العقل الواعي للنيب اثنيا: ما ذكره عن عقله الواعي 
  .هللاوليس وحيا من 

 اثلثا: أن األمر فيه تفصيل:
 .سابقا سالفة الذكرالىت الطرق أبحد  ،تعاىل مباشرة هللافالوحي: من 

 .تعاىل بلسان نبيه الكرمي  هللاأما األمر النبوي: فهو تشريع من 
يف القرآن  كبشر، وقد قال تعاىل على لسان نبيه   بينما العقل الواعي: فهو تصرفه  -

صفة البشرية، كما أثبت أيضا  له  هللا، ففي هذه اآلية أثبت (4)﴾يئ جب حب خب مب ىب يب﴿الكرمي 
 عقله الواعي.قيه للوحي، وأن األمر ليس نتاج تل

الصفات الشك يف الوحي،  ويتطرق الكاتب لوصف الوحي بصفات عديد، يكون نتاج هذه
 وإكتمال القرآن.

قد فعل شيئا يف الوحي  "وعلى أية حال، فرمبا يكون حممد  يقول:من ذلك أنه ف 
                                      

 . 130البحث ص: الثالث من هذا الفصل  ( أنظر1)
 .121 - يف مكة حممد ( 2)
 . 15ص:  - يف مكة  حممد( 3)
 .110اآلية رقم:  - سورة الكهف( 4)
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 املنزل عليه، كإعادة ترتيب اآلايت املوحى هبا.
د حاول أن يصوب النص إذا أحس أن النص املوحى به حيتاج إىل إصالح، ويعتقد يكون قورمبا 
 .(1)ابلناسخ واملنسوخ "أهل السنة 

كان حيصل لديه   "يشك يف إكتمال الوحي "، وأنه  كان  واترة أخرى يذكر أن النيب 
 آايت ضائعة.

"على أية حال،  ، فيقول:كان له أسلوب لتصحيح القرآن الكرمي "  "النيب  بل ذكر أيضا أن
 .الوحي إىل قد طور بعض األساليب لإلستماع فمن املمكن أن يكون حممد 

خاصة عندما كان يشك يف إكتمال  ،ابلليل هادئة قراءة الكرمي للقرآن قراءته خالل من رمبا
ألمر وقد تكون هذه طريقة إلكتشاف اآلايت الضائعة، وال بد أن التفاصيل املتعلقة هبذا ا ،الوحي

 ستظل حممل ختمني.
ح " النص القرآين "أو تنقي كان لديه أسلوب أو آخر لتصحيح   اويبدو مؤكدا أن حممد

 .(2)ابكتشاف الصيغة الصحيحة ملا أوحي إليه انقصا أو غري صحيح "
هنا الكاتب يطعن ابلوحي من عدة جهات، ويرتك إحتمالية لوقوع كل من هذه املطاعن يف 

   :من حيث الوحي
 وجود نقص يف القرآن. = 

 الشك يف إكتمال الوحي. = أو 
 ضائعة.إحتمال وجود آايت = أو 
 وجود صيغة صحيحة وأخرى غري ذلك.= أو 
 تصحيح القرآن الناتج عن وجود أخطاء فيه.= أو 

 تعاىل. هللاتعاىل، وكونه من  هللاإن واحدة من هذه املزاعم، كفيلة هبدم التسليم بكمالية كتاب 
وال أنه  ،هللا"أنه لن جيزم أبن القرآن وحي من عند  م ملا ذكره يف بداية كتابهتناقض اتويف هذا 
 ". من وضع حممد 

يف هذه املسألة الناسخ واملنسوخ من آايت  ه، أبنه لعل مرادأقولالعذر للكاتب ف اللتماسأما 
                                      

 .121ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .129 ص: - يف مكة  حممد( 2)
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بقيت تالوة كما هو تعاىل، وقد خانه اللفظ يف التعبري، إذ أن هناك آايت قد نسخت حكما، و  هللا
 معلوم.

، (1)﴾چ چ چ ڇ﴿ :أما الوحي فقد إكتمل، قال تعاىل :ابهلل تعاىل امستعين أقولف
ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿وحي انقص أو غري صحيح  ومن حيث الصحة واخلطأ فلم يوحى لرسولنا الكرمي 

 .(2)﴾ڌ ڌ
حكام، مث فرتة ومسألة الناسخ واملنسوخ ال خطأ فيها، وإمنا هي دعوة مرحلية متر بفرتة هلا أ

 اخلمر ومراحل حترمي شرهبا معروفة بتدرجها.أخرى هلا أحكام أخرى، كمسألة شرب 
"لقد حل  وقد أشار الكاتب بنفسه إىل ذلك من خالل تعرضه ألصالة القرآن الكرمي فقال:

القرآن الكرمي مشاكل اجتماعية وأخالقية وعقلية، ولكن ليس دفعة واحدة، وإمنا على مراحل وبتدرج 
 .(3)غري حمسوس"

الدعوة املرحلية تكون يف مسألة من مسائل العقيدة األساسية، وال يتطرق إىل الذهن أن هذه 
 ول أمر الدعوة هو التوحيد اخلالص، وختامها مل يزغ عن ذلك البتة.أف

تعاىل تعهد جبمع القرآن  هللابل إن  ،(4)﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ :تعاىل هللايقول 
 ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿: فقال  ،ابلتؤدة وعدم اإلستعجال عند قراءته كرمي الكرمي، وأمر نبيه ال

 .(5)﴾ی جئ حئ مئ ىئ ی ی
ڑ ﴿ويف معرض شرح وات حول الروح أورد هاتني اآليتني لإلستدالل هبما على وجهة نظره 

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ :وقوله تعاىل ،(6)﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 .(7)﴾ڤ ڤ ڤ

                                      
 .3: اآلية - سورة املائدة( 1)
 .38اآلية:  - سورة األنعام( 2)
 . 164ص:  - يف مكة  حممد( 3)
 .9اآلية:  - سورة احلجر( 4)
 .17اآلية:  - سورة القيامة( 5)
 .8اآلية:  - سورة احلجر( 6)
 .6اآلية:  - سورة القدر( 7)
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 واب يف استدالله.سورة احلجر، وسورة القدر جمانبا الصكما استدل وات على أمر الوحي آبييت 
واستدل  ،إال يف مرحلة أخرى حيث ادعى أنه مل يرد ذكر املالئكة حاملني الرسالة إىل النيب 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :وقوله تعاىل ،(1)﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿ :بقوله تعاىل

 .(2)﴾ٹ ڤ ڤ ڤ 
قها، فآية سورة قد أخرج هذه اآلايت عن سياهنا من الواضح أن املؤلف  :أقولوللرد على ذلك 

 فكانت اآلية  ،(3)﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿احلجر مسبوقة ابآليتني التاليتني 
 .( اآلنف ذكرها ردا على طلبهم، ويف آية سورة القدر ليس هناك إشارة إىل نزول املالئكة فحسب8رقم )

 لسماع النيب  - (4)مالحظيتعلى قدر  -وأكثر من هذا ففى احلقبة املكية ليس هناك ذكر 
أو عقله بطريقة ما  ورمبا لذلك جيب أن نتصور أن الروح أيتى ابلرسالة إىل قلب حممد  ،ما أنزل إليه

 .(5)غري التحدث إليه
"أبن مساع فيقول  وينتقل وات بعد ذلك لوصف كيفية من كيفيات الوحي على نبينا 

"وإذا حنينا جانبا امللك الذي أيتى يف هيئة بشرية  :ولفيق "يعد جتربة ختيلية" الصلصلة" صوت اجلرس
فال شك أن مساع الصلصلة يعد جتربة  ،فإن ما هو موصوف يف احلديث ينطبق على احلالة األوىل

 .(6)ة"ختيلي
 ،الكلمة هنا ال حتمل املفهوم الدارج عن تصور ما ال وجود له يف الواقع :أقولوللرد على ذلك 

 .(8)القديسني املسيحيني مبعىن خمتلفى عل (7)فقط طبقها بولني
"من النوع  وابلغ وات يف مسألة التخيل يف الوحي واصفا الكيفية الثانية من كيفيات الوحي أبنه

أو مل يكن هناك )" وعبارة " من وراء حجاب " تفيد أن املتكلم مل يظهر  :فيقول التخيلي "الكالمي 
                                      

 .8 اآلية: - احلجر ورةس( 1)
 . 4 اآلية: - سورة القدر( 2)
 .8اآلية:  - احلجرسورة ( 3)
 الشيخ . هللاالكالم هنا للدكتور عبد و  (4)
 .125ص:  -الشيخ  هللاتعليق الدكتور عبد الرمحن عبد ( 5)
 .126ص:  - يف مكة حممد ( 6)
 ( مل أقف له على ترمجة لعدم وجود اإلسم كامال .7)
 .126الشيخ يف احلاشية، ص:  هللاعبد الدكتور تعليق ( 8)

= 



65 

افة إىل ذكر كالم أو حديث تتضمن أن هناك إلضاب (حقيقة وجود متحدث)وهذه احلقيقة  (رؤية
 .(1)(حي هنا من النوع الكالمي التخيلىو وابلتاىل فال ،كلمات مسموعة

فالكاتب يستخدم مصطلحات بولني اليت طبقها على القديسني املسيحيني، كما أنه يصف 
 .ابملصطلحات نفسها جتربة موسى 

سى عليه املنهج العلمي السليم، سواء ابلنسبة ملو لكن املسألة اجلوهرية هي أن كل هذا ال ينطبق 
  أو حممدلسبب بسيط وهو ،: 

أن إمكانية الدراسة املعملية أو املادية أو حىت التحليلية غري متوافرة، إننا نتحدث عن أنبياء ال 
 .ةعاديية عن بشر 

توحيه كلمة قد استخدم هذا املصطلح الذي قد ال يعىن ما  -بولني نقال عن  -رغم أن املؤلف 
 اخليال يف استخدامها الدارج.

إال أن املسلمني، وغري املسلمني، ال يقبلون استخدام هذه املصطلحات عند إطالقها على 
 دين أخالق. فاإلسالم، (2)األنبياء، بل وعلى الصاحلني واألولياء... اخل

 الوحيكتابه أن يثبت أن الوحي موجه للعرب خاصة، فقال: أن وقد حاول الكاتب يف   
 "صيغ يف مصطلحات تعرب عن املفاهيم والصيغ الفكرية للعرب املعاصرين ونظرة أهل مكة.

  ؟سبحانه هللاللداللة على عظمة  هللافمن غري العريب خيتار اجلمل دون غريه من خملوقات 
سبحانه هي بال شك متناسبة مع العرب  هللاوالصفات األخرى اليت يشري هبا القرآن لقدرة 

 .(3) مشى مع املثل البدوية القدمية "أفعال الكرم اليت حيث عليه القرآن الكرمي تتخاصة، و 
سبحانه  هللاإمياهنم أبن مدعيا يف معرض حديثه عن األنصار  (4)وقد أكد على هذا األمر أيضا 

والذي ال شك فيه أن األنصار كان لديهم بعض التحقق من هذه  ،برسالة إىل العرب أرسل حممدا 
 هللامياهنم أبن لكن غالبهم كما نفرتض قد أصبحوا مسلمني إل ،ني عندما قبلوا ابلدين اإلسالمياملضام

  .(5)"  برسالة إىل العرب سبحانه أرسل حممدا 
                                      

 .127ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .128، 127الشيخ يف احلاشية، ص:  هللاتعليق د. عبد  (2)
 .165، 164ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 ( أي أن الوحي موجه للعرب خاصة .4)
 .283ص:  - يف مكة حممد ( 5)
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"املكية " انتقل  املرتجم للكاتب أبن السياق هنا يعىن أنه بعد انتهاء املرحلة القرشيةوقد اعتذر 
 .فلعل األمر كما قال ،" املدنية "املرحلة اإلسالم إىل مرحلة أخرى

عمم املسألة ومل خيصصها مبرحلة مكية أو مدنية، وكذا  هأبن أقول أبنالكاتب لرد على إال فإن او 
 .ما استدل به من اآلايت أيضا

ۀ ہ ہ ہ ﴿ :قال تعاىل ،أما رسالة اإلسالم فهي للناس كافة، عرهبم وعجمهم

 أرجاء مجيع يف من انتشارهوال أدل على ذلك  ،(1)﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
 .املعمورة

اليت ذكرت اآلايت الكونية يف العديد من مواضع القرآن كما أن هناك الكثري من اآلايت 
 .الكرمي، كالسماوات واألراضني، واجلبال والبحار... اخل

ليس  ،ولإلنس واجلان ،ولكل مكان ،دين لكل زمان ،وأمر أخري وهو أن هذا الدين القومي
 .أو أهل البادية دون غريهم ،مالعرب دون غريهحصرا على 

 خاطب الوحي حممدا  (2)يف هذه الفرتة " :أيضا يف معرض حديثه عن الوحي يقول وات
 . "(3) هللاابعتباره رسول 

قبل ذلك أنه  أال يعلم جربيل  ،قبل ذلك اعتبار كان ينزل جربيل أبي .. .أقولف
 ؟أمل يشق صدره الشريف ؟ هللارسول 

كما ذكر   ... أليس هو نفسه جربيل وعيسى  لناموس الذي نزل على موسى او 
 ؟ذلك ورقة بن نوفل

تعاىل يقول يف حمكم  هللاو من تلقاء نفسه، أم أنه مرسل من قبل ربه؟ أو ينزل جربيل 
 .(4)﴾حب خب مب ىب يب﴿ :التنزيل

أبمره مبجرد رؤيته  (5) ب.. فقد علم حبريا الراه. هللاعلم البشر واحلجر قبل بعثته أنه رسول 

                                      
 .28اآلية:  -سورة سبأ ( 1)
 أي فرتة اإلنتقال من خصوصية الوحي إىل عموميته . (2)
 .116، ص: يف مكة  حممد( 3)
 . 64اآلية:  -ة مرمي سور  (4)
وهو ابن مثاين عشرة  صحب النيب  0روى ابن عباس أن أاب بكر الصديق  قبل مبعثه، وآمن به رأى النيب  الرَّاِهب حبَِريا (5)

= 
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بل وحذر عمه عليه من اليهود؟ لعلمه بعداوهتم لألنبياء؟ ؟ 
إّن مبكَّة حجراً كان " :قال أن النيب  ،جابرفقد علم برسالته قبل البعثة فعن  ،وأما احلجر
 .(1)إيّنِ ألعرفه اآلن " ،أُبعثُيسلِّم عليَّ قبل أن 

يتأثرون بوسطهم الثقايف  -متعصبهم متساحمهم و  -قني "أن مجيع املستشر  وال بد بداية أن نعلم
 املعادي لإلسالم إال من أسلم منهم، وهم قلة كما تعلمون.

"، و" أشعة من نور   هللا"حممد رسول  " صاحب (2) أتني دينيه " مثل انصر الدين دينيه
 اإلسالم " وهو فرنسي.

وملا تبني له أن الكتب السماوية  ،والتوراة " الذي قارن بني القرآن واإلجنيل (3)ومثل موريس بوكاي
 .حمرفة تتناقض مع العلم

 وأن القرآن ال يتناقض مع أي حقيقة علمية اثبتة، عندئذ أعلن تشهده وإميانه بنبوة حممد 
 .الطبيعيات يف الفرنسيني العلماء كبار  من وهو ،هللاوأبن القرآن كالم 

فهم يرون أن الرسالة اإلسالمية على أهنا هرطقة، وهؤالء قلة أمام الكثرة اليت استمرت تصور 

                                      
إىل  يف ظلها، ومضى أبو بكر سنة، والنيب ابن عشرين سنة، ومها يريدان الشام يف جتارة، حىت إذا نزلوا منزاًل فيه سدرة قعد النيب 

 راهب امسه حبريا يسأله عن شيء. فقال له: من الرجل الذي يف ظل السدرة؟ فقال: ذلك حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب، فقال
اتبعه  له: هذا وهللا نيب، ما استظل حتتها بعد عيسى بن مرمي إالّ حممد، فوقع يف قلب أيب بكر اليقني والتصديق، فلما نىبء النيب 

 . 194، ص :  1أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، الباء بعدها احلاء ، ج :  ، رجه ابن منده وأبو نعيمأخ،  0أبو بكر 
 ، 2، ج: املعجم الكبري، رواه الطرباين يف 2165، برقم: 154، ص: 2ج  األطراف،مبعرفة  األشرافحتفة املزي، ( 1)

 .2028، برقم: 245ص: 
تعلم يف فرنسا، وقصد اجلزائر، فكان يقضى يف بلدة بو سعادة م، 1921 -م 1861 نصر الدين دينـِه ألفونس إتيان دينـِه أو( 2)

م "، 1928احلرام "  هللام " وحج إىل بيت 1927تىن هبا قربا وأشهر إسالمه، وتسمى بناصر الدين " نصف السنة من كل عام واب
اة الصحراء وأشعة من نور اإلسالم صنف مبعاونة سليمان بن إبراهيم " حممد يف السرية النبوية "، وله ابلفرنسية حياة العرب، وحي

 . 228، ص: 1، ج: املستشرقوناملرجع: جنيب العقيقي،  احلرام، هللاوالشرق يف نظر الغرب، واحلج إىل بيت 
الداينة النصرانية، وملا أهنى تعليمه ولد من أبوين فرنسيني، وترعرع كما ترعرع أهله يف  ،م1997 -م 1920 ابلفرنسية موريس بوكاي( 3)

يف جامعة فرنسا، فكان من األوائل حىت انل شهادة الطب، وارتقى به احلال حىت أصبح أشهر وأمهر  الثانوي اخنرط طالبا يف كلية الطب
على صوته " لقد دخلت اإلسالم جراح عرفته فرنسا احلديثة، وأعلن إسالمه يف مؤمتر طيب ابململكة العربية السعودية، أمام احلضور ويصرخ أب

، له كتاب " القرآن والتوراة واإلانجيل ... والعلم "، وكتاب " القرآن الكرمي والعلم العصري، م1982وآمنت هبذا القرآن، وكان ذلك يف عام 
 بتصرف . 12 - 9، ص: القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلماملرجع: موريس بوكاي، 

= 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%80%D9%90%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 .مل يكن نبيا موحى إليه ، وأن الرسول (1)اإلسالم هرطقة وحركة خارجة عن النصرانية
صادق ألنه  "إن حممدا  وإمنا كان على حد أحسن تعبرياهتم وهو ما يقوله مونتجمري وات:

 .(2)إليه " خييل إليه أنه بعث نبيا، وأنه حيمل رسالة، وأنه يوحى
كانت مشكلة الوحي تواجه املستشرقني، وال يتمكنون من إعطاء تفسري هلا إال ابللجوء إىل 

  .(3) اإلهتامات اليت سبق أن ذكرت على لسان اجلاهلني يف مكة عند نزول اإلسالم

                                      
االستشراق من السنة والسرية موقف  أكرم ضياء العمري، -يطلق على املنشقني عن الكنيسة النصرانية اهلرطقة: إصطالح ( 1)

 . نقال من الشبكة اإلسالمية -كلية الدعوة   -اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة  ،النبوية
 . نقال من الشبكة اإلسالمية 60، 59ص:  املرجع السابق،( 2)
 . 61املرجع السابق، ص: ( 3)
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 :الكرمي* اثنيا: القرآن 
رأي وات يف القرآن ملوضوع هذا املبحث وهو  عريف القرآن لغة وإصطالحا، مثت أذكربداية 

 .الكرمي
 * تعريف القرآن يف اللغة: 

َنا ِإنَّ : }تعاىل قولـه ومنه للقراءة، مرادف مصدر اللغة يف فهو: القرآن لفظ أما  ۥَوقـُْرَءانَهُ ۥ مَجَْعهُ  َعَليـْ
 النيب على املنزل املعجز مللكال امساً  وجعل املصدري املعىن هذا من نقل مث (1){ۥقـُْرَءانَهُ  َفٱتَِّبعْ  قـَرَْأنَـٰهُ  فَِإَذا* 

 اللغة، موارد إىل استناداً  خنتاره ما ذلك. مفعولـه على املصدر إطالق ابب من ، وسّلم عليه اللـه صلى
 .  (2) ومجاعة اللحياين ذهب وإليه االشتقاق، وقوانني

 
 :* أما إصطالحاً 

املكتوب  ،ابلتواتر أقولته املاملتعبد بتالو  ،املعجز بلفظه ، املنزل علي نبيه حممد هللافهو كالم 
 .الناس آخر سورة إيل الفاحتة سورة أول من يف املصاحف

البواكري إن القرآن الكرمي قد أاثر االنتباه ولفت األنظار وهبر األلباب وسحر القلوب منذ )
يخ األوىل لتنزله، بيد أن هذا الكتاب قد جوبه ابلرفض واالهتام والتضليل يف مصدره وأصله ونصه واتر 

 .هذا الكثري تدوينه وغري
وكان ممن رفع لواء هذه احلمالت املتتابعة املستشرقون، هدفهم من ذلك نزع هالة القدسية عنه 

 .ثناايها بذور النقصوإلباسه صفة البشرية اليت حتمل يف 
وديدهنم أن يغذي كل مستشرق منهم اآلخر بلنب التشكيك والطعن حىت غدت هذه الدراسات 

بل مدارس لالستشراق يربطها خيط انظم مبناهجها الغربية تزرع الشبهات وتتجىن على اجتاهات، ال 
 .(3) (هللاكتاب 

ملستشرقني اآلخرين؛ فقد ال وكون وات على سبيل املثال ليس متخصصا ابلقرآن مثل بعض ا)
                                      

 .18، 17اآلية:  - سورة القيامة( 1)
 . 14، ص :  1 ، ج : مناهل العرفان للزرقاين( 2)
املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات أجمد قورشة، سوسن هاكوز  (3)

 .49حبث لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص: ، أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحية
= 
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تبه فيما خيص ينتبه إىل حجم ونوعية دعواته اخلفية، وأثر هذه الدعوات املبطنة اليت يرسلها بني ثنااي ك
 .(1) (القرآن الكرمي أثناء نقاشه لقضااي يف السرية

"القرآن  تعاىل هللاتوجهات الكاتب يف معرض حديثه عن كتاب  يتم استعراضويف هذا املبحث 
فالقرآن يدعو دائما لالقرتاب من اآلخر، ولفهم اآلخر وللحوار معه، واآلايت الدالة على " الكرمي "،

 .ذلك أكثر من أن حتصى
ولكن هذا لألسف يتقابل مع حقيقة أخرى، وهي أن بعضا من أهل الكتاب هلم موقف سليب 

 سواء أحسن املسلمون أو أساؤوا. املسلمني،جدا من 
  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ :يقول تعاىل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 .(3)﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ :ويقول تعاىل ،(2)﴾ڀ ڀ
وإىل عدم التسليم بظواهر  آلايت تدعوان بوضوح للحذر من النوااي واملقاصد،هذه ا فأمثال

 .(4) األمور فيما يصدر من بعض أهل الكتاب
اجتهد كثريا إلثبات أن القرآن ليس وحيا ويشمل هذا وات حني أظهر أمرا، ودس أمورا، فقد 

 .وإمنا هو كالم بشر
 أن من مميزات كتابه املصادر الرئيسية عن حياة ت اعتربفإن وا.. .مسألة اإلطراء والثناء أتتىمث 

 .(5) " هللا من تلقاه أوال " القرآن الكرمي " أو الكتاب الذي يضم الوحي الذى :حممد 
 بن أخذ ابلقرآن الكرمي وكتب السنة، كصحيح البخاري ومسلم ومسند أمحد كما يذكر أنه "

السرية النبوية البن هشام وطبقات ابن سعد لث والرابع كالقرنني الثا يف املتقدمة التاريخ وكتب حنبل
 .(6) واتريخ الطربي "

                                      
 .82، ص: رؤية إسالمية لالستشراق ،أمحد غرابنقال عن: ، 50املرجع السابق، ص: ( 1)
 .70 - 69اآليتني:  - آل عمرانسورة ( 2)
 .120اآلية:  - آل عمرانسورة ( 3)
م من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالأجمد قورشة، سوسن هاكوز  (4)

 .50، حبث لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص: أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحية
 .47، ص: 41ص:  - يف مكة حممد ( 5)
 .42، 41ويف نسخة الشيخ ص:  7ص:  -تعريب شعبان بركات  - يف مكة حممد ( 6)

= 
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وهي مصادر متخصصة وأصيلة وصحيحة، واعتماده هذه املصادر يعد أمرا إجيابيا يدل على 
 .(1) مصداقيته، ولكنه ينقض أخذه عن القرآن يف موضع آخر من املقدمة

در الرئيس لفهم الفرتة ول أبن القرآن هو املصالعادة بعض الوقت ابلقيقول أيضا: "فقد جرت 
 .(2)وال شك أن القرآن معاصر لتلك الفرتة ولكنه متحيز " املكية

للفرتة املكية، فال  الشيخ أنه قال: "أن القرآن هو املصدر األساسي هللاويف نسخة الدكتور عبد
ال يعطى  "عن القرآن أنه  هحية القرآن لذلك بقولشك أن القرآن معاصر هلذه الفرتة "، مث ينفى صال

واملسلمني يف الفرتة املكية "، وعزا ذلك لسببني: صعوبة حتديد الرتتيب  لنا الصورة كاملة حلياة حممد 
 .(3)وعدم وضوح كثري من النتائج املتعلقة بذلك، الزمين لألجزاء املختلفة

"القرآن يقدم أساسا  أبسطر معدودة، يقر الكاتب أبن:: بعد ادعائه هذا أقولوللرد على ذلك 
، فنكتفى مبا أورده (4)فكري للمجموعة الضخمة من التغيريات اليت حدثت يف مكة وحوهلا "اجلانب ال

 هو بنفسه على بطالن ادعائه.
وإن  ،أما ما أورده من صعوبة التحديد الزمين، فكتب علوم القرآن مبسوط فيها الرتتيب الزمين

يوضح لنا أتثري الرتتيب الزمين يف إعطاء الصورة  مثاال واحدافلم يعطنا  ،ا جدال الدعاء واتسلمن
 .الكاملة الىت يدعيها للفرتة املكية

ومسألة وضوح النتائج مل يبني الكاتب ما هي النتائج املطلوبة من اآلايت، بل ومل يذكر مثاال 
 واحدا على ذلك، وإمنا هو ادعاء.

ياد يف فقال: "ولقد حاولت احملافظة على احل الثانية من ثالثية وات وهي التشكيك،ملرحلة امث 
 املسائل الالهوتية "الدينية " اليت يدور حوهلا النقاش بني املسيحية واإلسالم.

أم ال، فقد حتاشيت إستخدام التعبري: "يقول  هللافمثال لتجنب اجلزم مبا إذا كان القرآن كالم 
 .(5)" قرآنلا يقول " التعبري واستخدمت "  حممد يقول " أو " هللا

                                      
 بنص آخر. 47، ويف نسخة الشيخ ص: 13ص:  -تعريب شعبان بركات  - يف مكة  حممد( 1)
 .47، ص: 13ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .47ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .47ص:  - يف مكة حممد ( 4)
 .40ص:  - يف مكة  حممد( 5)

= 
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قال: "القرآن  ويف معرض سرده ملالحظاته على املصادر أبن املصادر الرئيسية عن حياة حممد 
 .(1)" هللا من تلقاه الذى الوحي الكرمي " أو الكتاب الذي يضم

كان   إال أن ذلك مناقض للعقيدة اليت يدين هبا وات، ويدل على ذلك قوله: " إن حممدا 
 شديد الثقة يف نفسه.شديد اإلخالص لدعوته 

فكان إذا حدثت حادثة يف حياته، أو اعتقد أن شيئا ما صاحل، انفعلت نفسه مبا حدث أو 
أوحي إليه، فيقدمه للناس على أنه  هللا اعتقد، فيصوغه يف كالم قرآين، مث يعتقد هو نفسه أن هذا كالم

 ." هللاكالم 
أنه ال حيق للنيب  آية صرحية واضحة على سبحانه أنزل أكثر من هللاأبن ): أقولوللرد على ذلك 

 أن يضيف أو ينقص أو يغري أو يبدل يف القرآن أي شيء. حممد 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ﴿: فاقرأ قوله تعاىل يف سورة يونس

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .(2)﴾ڃ ڃ چ چ چ
ڎ ڎ ﴿ :من أن ميس القرآن أي مساس، فيقول أ نبيه واقرأ يف سورة احلاقة قوله تعاىل مرب 

 .(3)﴾ک ک گ گ گ ڑ ڑ ک ک ڈ ڈ ژ ژ
 فمن ميلك من بعده؟ ،تغيري شيءفإذا كان من أنزل عليه القرآن ال ميلك احلق يف 

تعاىل ابلقطع  هللاابلقرآن أدىن مساس، يعاقب عليه فورا من  وإذا كان إفرتاض مساس النيب 
 .(؟(4)سيصنع مبن جيرؤ على ذلك فعليا هللاإفرتاض مستحيل، فماذا ترى واهلالك العاجل وهو 

شكل واضح بني ما أيتيه قد ميز ب ويقول الكاتب أيضا: " ومن البداية ال بد أن حممدا 
 .(5)وحيا كما يعتقد، وبني ما ينتجه عقله الواعي، أما كيف مييز بينهما، فهذا أمر غري واضح متاما "

عندما أيتى لقضية االختالف بني أسلوب ): املرجع إىل ذلك أن وات لأقو وللرد على ذلك 

                                      
 .47، ص: 41ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .15اآلية:  - سورة يونس( 2)
 .46 - 44اآلية:  - سورة احلاقة( 3)
 .463، 462ص: ، 1ج:  - لك القرار توفيق بن خلف الرفاعي، (4)
 .121 - يف مكة حممد ( 5)
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 يف أحاديثه، وبني أسلوب القرآن املتميز يلجأ هنا إىل علم النفس التحليلي. الرسول 
عندما يقرأ القرآن على الناس يكون يف حال يضعف فيها الوعي اخلارجي،  فيقول: إن النيب 

 لباطن.ويعمل وينشط الالشعور أو العقل ا
الكاملة أو وعيه الظاهر فعندئذ يكون األسلوب مغايرا ألسلوبه عندما يكون يف يقظته العقلية 

 الكامل، ومن هنا أيتى أسلوب احلديث مغايرا ألسلوب القرآن.
حنن نعلم أن مغايرة أسلوب القرآن ألسلوب احلديث هو أحد الوسائل اليت بنيت عليها 

أسلوب القرآن أسلوب فريد متميز عن األساليب البشرية، وأن  ار أنابعتب ،موضوعات اإلعجاز القرآين
 أبن أيتوا بسورة من مثله فعجزوا. -وهم أساطني البالغة  -دى العرب اإلسالم حت

وأن عدم إستجابتهم للتحدى مع رغبتهم يف ذلك، يدل على أن األمر كان عندهم ظاهرا، 
 وب مغاير ألساليب البشر.حبيث متيزت أمامهم احلقيقة، وهي: أن هذا األسل

مونتجمري وات، ألهنا تستهدف نقض قضية  ومن هنا تربز أمهية هذه " الفذلكة " اليت يقدمها
 اإلعجاز، ابعتبار أن هناك أساليب متغايرة تنجم إحداها عن الوعي الظاهر والثانية عن الال شعور.

ائر الكتاب والشعراء واملفكرين ابلطبع مثل هذا إذا قيل، ينبغى أن يطبق على سائر األساليب لس
 وحده ابألسلوبني؟ خيتص حممد يف أرجاء الدنيا، وإال ملاذا 

وحنن نعلم أن الدراسات املقارنة والدراسات األدبية النقدية كلها مبنية على وحدة األسلوب، 
 حبيث يقال أن هذا الكالم ليس من كالم فالن، ألنه مغاير ألسلوبه.

ى اإلسالم، منهج خطري، ومن الناحية العلمية ال الثقافية املعاصرة عل إن حماولة إلقاء الرؤى
 قبوله، ألنه جمرد إسقاط اترخيي لرؤية ثقافية جديدة. ميكن

فقبل مونتجمري وات كان املستشرقون حيتارون يف تفسري ظاهرة الوحي، قبل أن تربز فكرة 
قرن والىت أخذت جماهلا يف يف مطلع هذا ال الطبيب املشهور (1)" فرويد" التحليل النفسي اليت جاء هبا 

                                      
م، يف فريربغ، مورافيا، وانتقلت عائلته إىل فيينا 1856يف  رويدفسيغيسموند شلومو ولد م( 1939 -م 1856) سيغموند فرويد( 1)

م، ويعمل بتفرغ كامل يف خمترب 1881نا، وحصل على الدكتوراة يف الطب يف م، دخل فرويد جامعة فيي1873م، ويف 1860يف 
م يف أجنلرتا، املرجع: مارغريت ماكنهوبت، 1938وتوىف يف  م، مت تشخيص مرض السرطان يف فك فرويد،1923إرنست بروك، ويف 

 . 224 - 212، ص: سيغموند فرويد مكتشف الالشعور
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1856
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
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 .(1) (الدراسات النفسية واالجتماعية ويف عامل الرواية األدبية
الدعاوى أمهية كربى يف السياق االستشراقي، نظرا ملا يرتتب عليها من نفي وقد اكتسبت هذه )

 .(2) (صفة األلوهية عن مصدر القرآن وإثبات صفة الوضع البشري عليه
بقوله: " واحد منهم إال هو ما و " األمر إبقرار عن علماء الغرب،  ر الكاتبوقد اختص

 . (3)" "فالدراسات الغربية للقرآن كانت غالبا غري صحيحة
"، يرد على القائلني أبن القرآن عمل أديب  يف كتابه " حياة حممد  (4)وقد قال " درمنجم "

عة خاصة يكون آية على صدق رسالته، وهذا : " إن كان نيب جيب أن أيتى بربهان من طبيحملمد 
 ربهان يسمى ابملعجزة، وهو خيتلف عما أيتى به األولياء ويسمى " كرامة ".ال

الوحيدة، فإن مجاله األديب الفائق وقوته النورانية ال يزاالن إىل اليوم  والقرآن هو معجزة حممد 
 يف حالة خاصة من احلماسة. -قوى ولو كان أقل الناس ت -لغزا مل حيل، ومها يضعان من يتلوه 

ل، ومل يكن اإلنس واجلن أن أيتوا مبثله، وهذا هو برهان رسالته ابملعىن الكام لقد حتدى حممد 
 .(5)األمر يف القرآن يتعلق بشيء آخر غري هذه القيمة، وهو الفرق بني وحي اإلله وإهلام الشياطني "

من خالل  (6)خائيلن إسالمه بشرى زخارى مي، وإن مل يتبعه ومل يعلوممن أثبت نبوة حممد 
وعقد فيه فصال إلثبات أن القرآن كالم ) ... هكذا بشرت األانجيل "، هللاكتابه " حممد رسول 

                                      
، 60اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، كلية الدعوة، ص:  ،االستشراق من السنة والسرية النبويةموقف  أكرم ضياء العمري، (1)

 ، نقال من الشبكة اإلسالمية.61
الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات  املستشرقون،قورشة، سوسن هاكوز أجمد (2)

 .49، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص: أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحية
 .81، ص: يف مكة  حممد( 3)
م( خترج من مدرسة شارتيه املتخصصة يف الدراسات الدينية والالهوتية 1971 -م 1892تشرق فرنسي )إميل درمنجم مس( 4)

 والفلسفية مبدينة ابريس وشهرته احلقيقية كمتخصص يف التاريخ اإلسالمي جاءت من من كتابني مهمني له مها: " حياة حممد 
أبقالم أعالم املستشرقني   بس من كتاب الرسول العظيمم " مقت1955 - والسنة اإلسالمية م "، وكتاب " حممد 1929 -

، وهو خري ما صنفه مستشرق   ، وله: حياة حممد، مدير مكتبة اجلزائر https://books.google.aeاملرجع:  واملفكرين العرب،
 . 348، ص: 1، ج:املستشرقون ، ويرجع إليه علماء املسلمني، جنيب العقيقي، عن النيب

...   هللاحممد رسول  ، بشرى زخارى ميخائيل،87 ص:  - ،السرية النبوية وأوهام املستشرقني عبد املتعال اجلربي، (5)
 . 35 - 34ص:  - هكذا بشرت األانجيل

 ئيل.جامعة عني مشس، وله كتاب آخر هو املسيحية وإسرانس فلسفة من اليس -بشرى زخارى ميخائيل ( 6)
= 

https://books.google.ae/
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 واستدل ابألدلة اآلتية على هذا: ،هللا
 القرآن يتضمن ما جاءت به الكتب السماوية املنزلة من قبل: - 1

، هو الذي ستدالل على صدق دعوى نيب الرسالة وهذا التشابه الذي ذكره زخارى يف اإل
إن هذا  هللاالقرآن عليه فقال: " و  (2) حني قرأ جعفر بن أيب طالب 6 (1) استدل به النجاشي

 .(3)ليخرجان من مشكاة واحدة " مرمي  الذي تقرؤه، والذي أنزل على عيسى بن
ع يف علمي األنساب " العيافة " واإلستدالل ابلتشابه يف املالمح الرئيسية برهان علمي يتب

 إستقراء املبادئ اليت جاء هبا القرآن.ب يف واألجناس، وقد أفاض الكات
 إىل منزلة عالية.  ، أو موسى، ملا رفع قدر املسيح لو كان القرآن من عند حممد  - 2

وغريها كي ال  وعيسى  بل لكان أقل ما جيب هو الصمت عن معجزات موسى 
 شأن املسيح. صم سالحا ماضيا، كما هو يفيضع يف يد اخل

أو إىل  ،هللا، هو صاحب هذا القرآن، ونسب هذا النظام العظيم إىل لو كان حممد  - 3
 أية جهة أخرى، لكان ظاملا لنفسه أشد الظلم.

يتحدى اإلنس  الذي إذ خبسها حقها، وحرمها هذا اجملد الذي يؤهلها له هذا الكتاب العظيم،
 أن أيتوا مبثله. واجلن وأعجزهم

ولكان من حق من يصدر عنه هذا الكتاب املعجز القاهر أن يكون فوق العاملني مستندا إىل 
 .(4) (ذاته ال إىل قوة إهلية تسنده ولذا كان القرآن إهلي املصدر

                                      
ومل يهاجر إليه وكان  أصحمة بن احبر النجاشي ملك احلبشة وامسه ابلعربية عطية والنجاشي لقب لـه أسلم على عهد النيب  (1)

اإلسالم وأخرج أصحاب  ردءا للمسلمني انفعا وقصته مشهورة يف املغازي يف إحسانه إىل املسلمني الذين هاجروا إليه يف صدر
الغائب من طرق منها رواية سعيد بن مينا عن جابر ومنها رواية عطاء بن جابر ملا مات النجاشي صالة  الصحيح قصة صالته 

أصحمة فصفنا خلفه هذا لفظ القطان عن بن جريج  قد مات اليوم عبد صاحل يقال لـه أصحمة فقوموا فصلوا على قال النيب 
 . 347، ص :  1، ج : األلف بعده الصاد والطاء يف متيييز الصحابة ،  ، اإلصابة عنه 

وأحد السابقني إىل اإلسالم وأخو علي شقيقه قال  أبو عبدهللا بن عم النيب  املطلب بن هاشم عبد جعفر بن أيب طالب بن (2)
بن إسحاق أسلم بعد مخسة وعشرين رجال وقيل بعد واحد وثالثني استشهد مبؤتة من أرض الشام مقبال غري مدبر جماهدا للروم يف 

 . 592ص : ،  1اإلصابة يف متييز الصحابة ، اجليم بعدها العني ، ج : ، سنة مثان ففي مجادى األوىل  يب حياة الن
 .82، برقم: 93، ص: 1، القول يف إميان املقلد واملراتب: ج: شعب اإلميان البيهقي يف (3)
حممد رسول نقال عن  زخارى ميخائيل، ، بشرى61 - 60ص:  - السرية النبوية وأوهام املستشرقني عبد املتعال اجلربي، (4)

 . 14ص:  - ... هكذا بشرت األانجيل هللا
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، ويف شرعه  هللالذلك أيضا دليل عقلي آخر... أبن القرآن لو كان من عند رسول  يضافو 
 يف القرآن الكرمي. هناك انسخ ومنسوخ

ليسلم بذلك من القدح ، لنسخ كل اآلايت اليت اعرتض عليه هبا من قبل اليهود أو النصارى
 والذم فيه، وليسلم أيضا من إعرتاضات املعرتضني.

من  هللاأبن هذا القرآن من عند  أال تعتقد أنه ال يوجد أحد أحرص على إبطال قول حممد )
 ذا التحدى؟أعدائه األول الذين واجههم هب

مث أال تعتقد أن أعداءه يعلمون أهنم إذا قبلوا هذا التحدى، وجاءوا مبثل هذا القرآن أو بعضه، 
 ستهزم ألن سرها سوف يكشف ويهدر؟ فإن ذلك سيحقق هلم النصر سريعا، وأن دعوة حممد 

، وهزمهم إذاً... فلم مل يتسجيبوا هلذا التحدى؟ ودخلوا معه يف حروب، وقتل من سادهتم الكثري
 يف مجيع املعارك إال معركة واحدة امسها معركة أحد.

ومع هذا فهو ال يزال يتحداهم ابلقرآن، ويكرر عليهم التحدى، فلم يقدروا على اإلستجابة 
 لتحدى طوال تلك املرحلة!هلذا ا

 ترى ملاذا...؟!
هم، ويوقفون خسارة ملاذا ال أيتون بقرآن أو بعض قرآن وينهون املعركة من أوهلا، وحيفظون دماء

 ...؟قيادهتم للعرب اليت يشهدون أفوهلا شيئا فشيئا... ملاذا
كبرية يف مث من يصدق أن أولئك العرب الفصحاء، أصحاب الشعر واخلطب البليغة والبحور ال

 لغتهم.
الذين جعلوا هلم أسواقا خاصة جيتمعون فيها كل عام يف احلج، فيتنافسون يف إلقاء أحسن ما 

 القصائد واخلطب، ليسجلها التاريخ بعد ذلك، تروى عنهم يف قبائل العرب.عندهم من 
قصيدة واحدة، كما مل يعرف عنه خطبة واحدة قبل جميئه  ومع هذا فلم يعرف عن حممد 

 قرآن...!ابل
، أو ديواان خلطبه قبل سن األربعني سن النبوة، أو أعطنا إن شئت ديواان لقصائد حممد 

 بعدها!
فهل كان حملمد ، علقات علقوها داخل الكعبة تعظيما هلا وللغتهمب أفصح سبع ملقد كان للعر 

 قصيدة واحدة من هذه القصائد...؟ 
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 ة يرويها عنه أي واحد قبل النبوة وال بعدها.قصيدة صغرية واحد اجلواب: ال، مل يكن حملمد 
م مل يقدروا على إنشاء قول السؤال: ما داموا هم فرسان امليدان، وعمالقة اللغة، فل ابلعودة هلذاو 

، أو أتليف أي واحد من البشر...؟ من يصدق هذا، من أتليف حممد مثل القرآن الذين تدعون أنه 
 والقرآن عريب بنفس لغتهم؟

 القرآن مل يتحداهم كال على حدة فحسب... ال بل حتداهم جمتمعني.مث أن 
والبلغاء، وجاؤوا بقرآن مثله شعراء من ال فلو قبلوا التحدى، وعقد اجتماع لكل أعداء حممد 

أو بعض قرآن حلازوا الشرف كله، وحسموا املعركة، وانفض أصحابه عنه يف حلظة أن أثبتوا أن هذا 
 مردود عليه. دى حممد القرآن كالم بشر، وأن حت

النتيجة العقلية الواحدة اليت ال نتيجة غريها تلك هي: أهنم عاجزون عن هذا التحدى، ألن 
 .(1) (تعاىل هللاقرآن من عند هذا ال

أما الطعن، واهتام القرآن الكرمي مبا ليس فيه من خالل يل عنق النص الستنطاقه مبا يريد وات، 
 ال مبا هو مضمون النص.

ما ذكرانه لتوان هو حني قال: " بنقص الكرم لديهم تهم أهل مكة من خالل القرآن الكرمي يف
أن أفعال الكرم اليت أشار القرآن الكرمي إىل أهنا كانت مؤداها  يف جزء منه استنتاج من احلقيقة الىت

 .(2) "كانت أفعاال ينظر إليها البدو ابعتبارها شيئا جديرا ابالحرتام   ،تنقص أهل مكة
ويقول أيضا يف ذات املوضوع، ولكن يف موضع آخر: " وكانت استجابة القرآن هلذا الوضع 

اء والكرم " املقصود الصدقة والزكاة " إمنا حيَي جانبا من جوانب ذات أبعاد خمتلفة، فبرتكيزه على السخ
عل يف الروح قواعد وأسس كانت موجودة ابلفاملثل القدمية عند العرب، وال يبىن من فراغ وإمنا على 

 .(3) العربية "
: أبن وات يف هذا يفرتى ليس على املسلمني فحسب، بل إنه افرتى على أقولوللرد على ذلك 

 قبل البعثة هبذه الفرية، والتاريخ يفند ادعاءاته.من كان 

                                      
 . 370 - 367ص:  - لك القرار توفيق بن خلف الرفاعي، -أنظر  (1)
 .156ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 .157ص:  - يف مكة حممد ( 3)

= 
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"  :فقال (1) ولعل هذا هو السبب الذي دفع الكاتب إلمهال السند يف الفرتة املكية 
ومل نعر اإلسناد أو سلسلة  ،ولقد تناولنا األحاديث النبوية يف املرحلةاملكية من انحية املنت أو احملتوى

 .الرواة إهتماما كبريا "
إال اإلمهال فما ابلك مبا قبل ذلك، وما ذلك  ،إبمهاله للسند يف الفرتة املكية ر الكاتبهذا إقرا

 رقيب.ليتسىن له قول ما شاء بال حسيب وال 
ومما انقض به الكاتب نفسه يف هذه اجلزئية أنه ذكر أن أفعال الكرم كانت تنقص أهل مكة، 

البدو ابعتبارها شيئا جديرا ابإلحرتام "، وذكر مث ذكر يف نفس الفقرة أهنا كانت " أفعاال ينظر إليها 
بل وجزء من  ،ابإلحرتامفكيف تنقصهم ةهي جديرة  ،أيضا أهنا كانت " جزءا من املثل العربية القدمية "

 ؟مثلهم العربية القدمية
فرض على قريش  (2) قصي بن كالبف ،خالف ذلك يظهروع ألصل هذه املسألة، وابلرج 

 وأهل بيته، وأهل احلرم. ،هللا: " اي معشر قريش إنكم جريان السقاية والرفادة فقال
وزوار بيته، وهم أحق الضيف ابلكرامة، فاجعلوا لـهم طعاما وشرااب أايم  ،هللاوإن احلاج ضيفان 

 احلج حىت يصدروا عنكم، ففعلوا.
ام فكانوا خيرجون ذلك كل عام من أموالـهم خرجا يرتافدون ذلك، فيدفعونه إليه فيصنع الطع

فجرى ذلك من للناس أايم مىن ومبكة، ويصنع حياضا للماء من أدم فيسقي فيها مبكة ومىن وعرفة، 
 .(3)أمره يف اجلاهلية على قومه، حىت قام اإلسالم، مث جروا يف اإلسالم على ذلك إىل اليوم

                                      
 . 48ص:  - يف مكة حممد ( 1)
حممد بن عبد  ، جد النيبد املطلبعب م( هو اجلد األعلى لشيبة بن هاشم املشهور ابسم 480-400) بن مرة قصي بن كالب(   2)

 .القضاعية أمه فاطمة بنت سعد بن شبل األزدي .قريش يعترب من أشهر أسالف قبيلة .مكة الرابع. حصل على نفوذ واسع يف هللا
مع زوجها فسمي  الشام وانتقلت به إىل القضاعي يالقرش كالب بن مرة وى أن امسه زيد ومسي قصيا ألن أمه تزوجت بعد وفاة أبيهير 

أو بين خزاعة( ) عذرة ام على أنه أبوه، فكان أن تنازع مع بعض بينقصيا لقصوه عن أهله. شب قصي حتت رعاية ربيعة بن خز 
وحاز  مكة فقدم .وبنو عمه زهرة بن كالب فعريوه أبنه دخيل عليهم. فلما سأل أمه أخربته بنسبه إىل قريش حيث يقيم أخوه

 .أيب غبشان من سدانة البيت على
  ،، ابب مجاعة من بىن إسرائيل بعد موسىالبداية والنهايةابن كثري، ، يف مقدمة املؤلف، الطبقات الكربىابن سعد، ( 3)

، ابب غلب قصي بن السرية النبويةابن هشام يف ، إطعام أهل اجلاهلية حاج البيت، مكةأخبار األزرقي، ، 205، ص: 2ج:
 وغريها كثري. 239، ص: 1كالب على أمر مكة، ج: 

= 

https://www.marefa.org/400
https://www.marefa.org/480
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%BA%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86
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يف هذه املواضع أشار وات إىل عدة أمور فيما يتعلق ابلقرآن  :أيضا أقول وللرد على ذلك
 يضافإىل هذا مسبقا، و  ومتت اإلشارةالق، و فهو هنا ينفى منهج اإلسالم يف إمتام مكارم األخ ،الكرمي

 هنا أن القرآن مبا فيه من أوامر ونواه، إمنا أنزل لصالح الدنيا واآلخرة.
 :واألمر الثاين وهو تالعبه ابأللفاظ مبا يوافق منهجه، فيتهم القرآن الكرمي أبمور مل تثبت

على نقصان هذه الصفات يف أهل مكة، منهج التعميم الفاسد لدى استدل  فمن أين
 قني هو الدليل الوحيد ها هنا؟املستشر 

 ،(1)واألعجب من ذلك أنه انقض نفسه بنفسه ابلتأكيد على أن ذلك من املثل القدمية عند العرب
 اهتا.مم ياها بعدإال أنه مل يثبت أن هذه املثل ماتت، فضال عن أن يثبت أن القرآن الكرمي أح

من أعمال  ،قبل البعثةوأمر آخر يف ذات السياق، وهو ثبوت خالف ذلك يف حياة املكيني 
بن جدعان ومائدته املشهورة، بل وما مسي هاشم بن عبد  هللاعبدالسقاية والرفادة وإطعام الطعام كفعل 

 .فيهمناف هبذا اإلسم،عوضا عن امسه عمرو إال لصفة الكرم واجلود اليت كانت 
م فأمر خببز اوكان سبب ذلك أن قريشًا أصابتهم ِسنوَن ذهنْب ابألموال، فخرج هاشم إىل الش

 كثري فخبز له.
مكة، وهشم ذلك اخلبز، يعين كسره وثَرَده، وحنر تلك فحمله يف الغرائر على اإلبل حىت واىف 

 اإلبل، مث أمر الطُّهاة فطبخوا.
 أصابتهم؛ ة؛ فكان ذلك أول احلِباء بعد السنة اليتمث كفأ القدور على اجلفان فأشبع أهل مك

َي بذلك هامشاً    : (3) بن الزِّبْعَرى هللاعبد، وامسه عمرو بن عبد مناف، وفيه يقول (2)فسمِّ
 َعْمُرو الُعالَ َهَشم الثريَد لقومه *** ورجاُل مّكَة ُمْسِنُتون عِجافُ 

ملاعون عند احلض على طعام املسكني، بل وذم القرآن يف أحد الرواايت ألسباب نزول سورة ا

                                      
 .157ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .412، ص: 10سورة الكهف، ج: ، 45، اآلية: هتفسري القرطيب يف ( 2)
أبو سعيد،شاعر قريش يف اجلاهلية. كان حيارب املسلمني يف شعره   بن عدي بن قيس القرشي  بن الزبعرى هللاعبد ( هو  3)

اإلستيعاب يف معرفة ، القرطيب، ومدحه، فأمر له حبّلة ، حممد ر للنيب، واعتذمكة ، مث عاد إىلجنران ، فهرب إىلفُتحت مكة حىت
ج:  ابب العني والباء، ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ابن األثري، 36، ص: 3، ج: هللا، ابب من امسه منهم عبد األصحاب

 . 251، ص: 1، حرف العني املهملة، ج: هتذيب األمساء واللغات، النووي، 595، ص: 2
= 
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فهو مناقض  ،(1)﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :م، ولكن ليس للمساكني، قال تعاىلملن أطعم الطعا
 متاما لكالم الكاتب.

الكاتب صرف عبادة الزكاة والصدقات ملفهوم خاص به وهو الكرم والسخاء، خالفا ملا بل إن 
شرع حلث أهل مكة على الكرم، فهي ة مل توالزكا، من حيث املستحقني والنصاب اإلسالم هحدد

 مشروعة لكل زمان ومكان.
اإلحسان  -الكرم  -اق يف حياة املسلم: السخاء الكاتب هنا خيلط بني عدة أمور يف اإلنفف

الزكاة " وكل واحدة من هذه العبادات هلا معىن خمالف عن األخرى، وإن اشرتكت كلها  -الصدقة  -
 يف اإلنفاق.

لكرم اهلبة واهلدية... اخل، يف أمر اإلنفاق، إال أهنا ال أتخذ نفس اة والصدقات واقد تتشابه الزك
 ب.احلكم كما يوهم الكات

كما أدعى وات ادعاء ال أساس له من الصحة فيقول: " ويف الوقت نفسه فإن القرآن يربط 
 احلياة األخرى، بني روح السماحة والكرم " املقصود: الزكاة والصدقات... اخل " ابلثواب والعقاب يف

 .(2)فالبخالء املمسكون سيلقون عذااب أبداي "
يف  هللاما هو دليل وات أن البخالء سيلقون عذااب أبداي، وهل يعذب البخيل إن أدى حق 

 .إن اإلنفاق فيما سوى الزكاة انفلة وال يعاقب اتركها ؟املال الذي استخلفه
نهم اجلبان، ومنهم الكرمي، ومنهم البخيل، إمنا هي طبائع البشر املختلفة، فمنهم الشجاع وم

مل يثبت أنه قال أبنه سيلقى عذااب أبداي،  ،رجل خبيل  (3)أن أاب سفيان   هللاذكر لرسول فحني 
                                      

ينحر كل أسبوع  ابن جريح: كان أبو سفيان بن حرب ، يف سورة املاعون تفسريه، ذكر الثعليب يف 3اآلية:  - سورة املاعون( 1)
 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿ :فيهسبحانه  هللاجزورين فأاته يتيم فسأله شيئًا فقرعه بعصاه، فأنزل 

حَيُضُّ  الأبو رجاء يدع اليتيم أي يرتكه ويقصر يف حقه وَ  قرأ، أي يقهره ويزجره ويدفعه عن حّقه، الدع: الدفع يف جفوة ﴾ڦ ڦ
 .ْلِمْسِكنيِ ٱَعَلٰى طََعاِم 

 .157ص:  - يف مكة حممد ( 2)
قرشي األموي، غلبت عليه كنيته، فأّخران أخباره إىل كتاب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف أبو سفيان ال صخر بن حرب (3)

على جنران، فمات النيب  واستعمله النيب ،أسلم يوم فتح مكة، شهد حنيناً، الكىن من هذا الديوان، وأمه صفية بنت حزن اهلاللية
  سفيان ابملدينة سنة ثالثني، وقيل: سنة وهو واٍل عليها، ورجع إىل مكة، فسكنها برهة، مث رجع إىل املدينة فمات هبا، وتويف أبو

الثني، وصّلى أربع وث سفيان بن حرب سنة أبوومثانني سنة؛ وقال املدائين: تويف إحدى وثالثني فيما ذكر الواقدي، وهو ابن مثان 
= 
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 .(1)أو نزلت آية خترب أببدية العذاب له لبخله
رة ومن مفرتايت وات على القرآن الكرمي أيضا قوله: " اإلنشغال ابألعمال املالية الكربي م

رجال املال حياولون زايدة أرصدهتم املالية أخرى ال يعىن ابلضرورة الكرم، بل قد يعىن العكس، ما دام 
 .(2)كما يشري القرآن الكرمي "

حاصل كالم وات هنا، أن اإلنشغال ابألعمال املالية يعىن البخل، وال يعىن الكرم، وال أدرى 
 استنبط هذا احلكم؟ هللاأبي آايت 

الصالح والتقوى، وصف ال يليق حني ذكر أن كلمة تزكى " تعىن على القرآن  كما أطلق وات
 .(3)وإن إمهاهلا " يعىن عدم نزوهلا بعد ذلك " يعد مثاال على الصعوبة الكامنة يف إجياد مفاهيم جديدة "

تعاىل، بل األمر هو تدرج يف النزول ومناسبة كل آية  هللاأما أمر اإلمهال فهو ال يليق بكالم 
 مرحلة اليت تنزل هبا.لل

.. للطالب، فالطالب يف بداية دراسته يتعلم احلروف ضرب مثاال.أوإليضاح هذه املسألة 
 األجبدية، وبعد مرور السنني، ال يتم ذكر هذه األجبدايت.

، فهي مرحلة أتسيسية ال بد منها للطالب، خاطيء أبن الطالب أمهل هذه احلروف قولوال
ألمر مع ابح من األساسيات واملسلمات، ال أن األمر من ابب اإلمهال، وكذا ومبجرد االنتهاء منها، تص

 قرآن، فاألجبدايت ال داع لتكرارها.ال
أن وات حني يتعرض للقرآن وتفسريه، يعمد أيضا للطعن املباشر وليس الضمين فقط، كما 

ا يتعلق بسبب نزول عليق له على مبحث آايت الزكاة: " قد يكون املفسرون غري مصيبني فيمفيقول يف ت
 .(4) هذه اآلية "

                                      
 . 270، ص :  2، اإلستيعاب يف معرفة األصحاب ، ابب من امسه صخر ، ج :  عليه عثمان بن عفان

ابن ، 318، ص: 5ج:  ،  معرفة الصحابةأبو نعيم،  ألصبهاين،ا، 124، ص: 74ج  - اتريخ دمشقابن عساكر،  (1)

، 10، ج: صحيح البخاريفتح الباري شرح  ابن حجر، ،346، ص: 8ج:  ،  اإلصابة يف متييز الصحابةحجر العسقالين، 
 .636ص: 

 .156ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .158ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .323ص:  - يف مكة  مدحم( 4)
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: هذا طعن مرفوض من الكاتب لعموم املفسرين... أمل يسلم مفسر واحد أقولوللرد على ذلك 
 من هذا الطعن ليستدل وات برأيه؟

املفسرين غري مصيبني ألهنم مل يلتقوا مع وات يف النتيجة اإلجابة الوحيدة هلذا السؤال أبن عموم 
 اليت يريدها.
ليقم البينة عليه جدال أهنم غري مصيبني، فليذكر ما هو الصواب يف التفسري، مث  فرتاضوابال

 ابلدليل ال أبقوال الرجال. هللاتعبد ابلدليل، ف
ومما أاثره وات أيضا يف كتابه مسألة املعلومات اخلاصة أبسباب نزول القرآن الكرمي، فقال: " 

اب نزول عدة آايت خمتلفة، إال أن هذه املادة يعوزها ولدينا قدر جيد ممن املعلومات املتاحة عن أسب
 .(1) اإلكتمال، كما أهنا حتوى تناقضا بني بعضها وبعضها اآلخر "

 : مسألتنيهنا 
األوىل: أما قوله " يعوزها اإلكتمال ": فلعل الكاتب حني ضيق على نفسه يف املصادر،  =

، وإال فلله احلمد واملنة تزخر املكتبة ضاق أفق نظره هلذه األسباب، مما حدا به لقول ما قاله
 اإلسالمية بصنوف كتب التفاسري فيها ما ال حصر له وال عد مما حيتاجه وات وزايدة.

قوله " حتوى تناقضا " وكعادته، مل يذكر الكاتب أاي من هذه التناقضات اليت ادعاها، : ةالثاني= 
هذا إذا كان  (2)﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿ :وإمنا هو كما قال تعاىل

 مراده من التناقض اآلايت.
أن أما إن كان مراده يف املعلومات، فقد رد عليه املرتجم أبن هذا التعبري ال يعىن أكثر من 

 الرواايت خمتلفة.
له املثل العريب " ما هكذا تورد اإلبل اي  أقولف ،وأما إن كان قصده يف ذلك الناسخ واملنسوخ

 .خانه قد أن اللفظ ،لهوأفضل ما يقال فيه إعتذارا  ،ل على ذلكفظاهر الكالم ال يد ،سعد "
ومن ذلك أيضا ما ذكره وات أبنه: " يف أوائل ما نزل القرآن إن مل يكن هناك تركيز على توحيد 

سبحانه، فليس هناك أيضا شجب للوثنية "، وقد علل ذلك أبن " اإلميان ابهلل مسألة كانت موجودة  هللا
من انحية، وإشراك ة، دون أن يكونوا على وعي أبن هناك تناقضا بني اإلميان ابهلل ابلفعل بني أهل مك

                                      
 .132ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .7اآلية:  - سورة آل عمران( 2)

= 
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 .(1) آهلة أخرى معه "
هذا كالم ابطل من أوجه، أوهلا أن كفار مكة سبب معارضتهم لرسول  :أقولوللرد على ذلك 

 إمنا هو التوحيد، وشجب الوثنية.  هللا
وعي هلم بذلك، إذا ألسلم أهل  أهل مكة الصحيحا أبن إن كان كالم الكاتب أن   :واثنيها

سورة مث أن سورة اإلخالص، و  ،أنه عاب آهلتهم مكة عن بكرة أبيهم، إذ كان مما أاثروه ضده 
 ا من السور تثبت التوحيد، بل وتشجب الوثنية أيضا.الكافرون وسوامه

: بقولههلم  تفاصيل دعوته  6خالل لقائه ابلنجاشي  أمل يذكر جعفر بن أيب طالب 
لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا حنن نعبد وآابؤان من دونه من احلجارة واألواثن، وأمران  هللا" فدعاان إىل 

 بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار، والكف عن احملارم والدماء.
وحده ال  هللامال اليتم وقذف احملصنة، وأمران أن نعبد وهناان عن الفواحش وقول الزور وأكل 
فمن هذه األمور  ،(2)"  قال: فعدد عليه أمور اإلسالم -نشرك به شيئاً، وأمران ابلصالة والزكاة والصيام 

 .تعاىل ومنها ما هو يف سنة رسوله  هللاما هو يف كتاب 
وأخريا فال يسلم هبذا الكالم للكاتب، إال يف حالة واحدة، وهي أن يكون مراده بذلك أوائل 

 بغار حراء. ه ما نزل علي
أما ما ذهب إليه الكاتب من عدم وجود جانب أخالقي يف القرآن الكرمي يف أول ما نزل من 

األخالقي املتعلق ابلوصااي ال القرآن الكرمي، وأن ذلك حمصور يف األمور املادية يف قوله: " فاجلانب 
 وجود له غالبا.

، والزواج وامللكية والصدق يف الشهادة يف فليس هناك إشارة إىل إحرتام الوالدين واحرتام احلياة
 نزل من القرآن.بواكري ما 

كل ما يف األمر هو النهي عن اشتهاء ما يف أيدى اآلخرين، فالقيم األخالقية يف أول ما نزل 

                                      
 139ص:  - يف مكة حممد ( 1)

ابن خزمية يف ، 1751، برقم: 334، ص: 1ج:  ، حديث جعفر بن أيب طالب ،مسندهعند أمحد يف تفاصيل القصة ( 2)
، جممع الزوائداهليثمي، ، 2249، برقم: 13، ص: 4رة إىل احلبشة، ج ابب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل اهلج ،هصحيح

 .9842، برقم: 24، ص: 6ابب اهلجرة إىل احلبشة، ج 
= 
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 . (1) كرمي مرتبطة ابلسخاء والبخل "من القرآن ال
فمما أصاب فيه كون : أصاب الكاتب هنا يف أمر، وأخطأ يف أمور، أقولفللرد على ذلك 

على التوحيد يف البداية كان ود فعال يف بواكري ما نزل من القرآن، إذ الرتكيز اجلانب األخالقي غري موج
 .وال يعىن ذلك عدم وجود اجلانب األخالقي البتة ،ونبذ الشرك وعبادة األواثن
ف الواقع، الصواب، فهو كون ذلك مرتبط حصرا ابلسخاء والبخل وهو خالأما ما جانب فيه 

 .نزل من القرآن الكرميفهناك العديد من األوامر والنواهي يف أول ما 
ورد ها هنا ما أثبته وات بنفسه يف هذه املسألة حني قال: " وجه القرآن الكرمي أوامره يف أو 

  .(2) ل "شكل مباديء أو قيم عامة، دون التعرض للتفاصي
عدم ذكر اجلانب اخللقي يف القرآن الكرمي،  هذا من حيث الذكر، أما من حيث عدمه، فال يعىن

 م ثبوته يف السنة.عد
، كان هناك العديد من أمور 6سابقا إىل خطاب جعفر مع النجاشي  ومتت اإلشارة

 األخالق اليت ذكرها مل تذكر يف القرآن إال أهنا ذكرت يف السنة.
صلت هذه األمور، وليس يومنا هذا هناك أمور يف القرآن مل تذكر، لكن السنة بينت وفبل إىل 

 املقام لسرد تفاصيل هذا األمر.
تعاىل نزل من خالل القرآن والسنة، وكل منهما متمم لآلخر، وما مل يتم بيانه يف  هللافشرع 

 القرآن الكرمي، تبينه السنة النبوية املطهرة.
حق خاص لتأثر ابليهودية واملسيحية، فقد أفرد له وات يف املالحق ملمسألة ما كان من ا مث

 .(3)للتأثريات اليهودية واملسيحية
جيدر بنا هنا التنبيه أن وات مل يكن وحيد عصره وال فريد دهره يف ) :أقولوللرد على ذلك 

اإلسالم " فرعا مستقال مزاعمه بل سبقه وحلقه كثريون، إذ يعترب موضوع " مصادر القرآن أو مصادر 
 بذاته يف الدراسات االستشراقية.

قد استمد القرآن وتعاليمه من املصادر اليهودية واملسيحية وغريها   أنه نيستشرقزعم فيها امل
                                      

 .150ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .158ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .306ص:  - يف مكة  حممد( 3)

= 
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 .(1) (من املؤثرات اليت شكلت تعاليم الدين اإلسالمي
وما ذلك تأييد وات ملن سبقه، وما ذلك إال لكون اهلدف جلميع االستشراقيني واحد، وابلتنبيه ل

ناوهلم، ستشرقني، وأظهر عالقة القرىب بينهم يف تكشف لألخوة احلقيقية بني وات وإخوته امل)إال 
 ودراساهتم للقرآن. 

بكل  حىت شب مستشرقا بكل معىن الكلمة، "لقد ابنت آاثر اللنب الذي رضع منه " وات 
 .(2) (معىن الكلمة

" ال خيطئون  :رأيه يف رجال الكنيسة أبهنم (4) عن " فريدريك نيتشه " (3) وينقل د أبو خليل)
 بون، أي إهنم مل يعودوا أحرارا يف أن يكذبوا برباءة أو بسبب اجلهلمجلة يقولوهنا، بل يكذ فقط يف كل

 .إن حرية الرأي عندهم أن تقول ما يرضي الكنيسة فقط، وما يؤيد أكاذيبها وافرتاءاهتا
 منعته الكنيسة من إصداره، فلم ير النور قط.  كتااب عن حممد  (5)فحينما ألف برانرد شو

، كتب رأيه يف هذا الدين احلملة الظاملة على االسالم، وعلى رسوله  (6)ستويرأى تولوحينما 
                                      

سالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلأجمد قورشة، سوسن هاكوز  (1)
 .49ابجلامعة األردنية، ص: ، حبث لكلية الشريعة أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحية

 .59املرجع السابق، ص: ( 2)
، له العديد من املؤلفات من أشهرها كتابه "اإلسالم يف فلسطيين كاتب وابحث م ( 2010 -م 1941) شوقي أبو خليل( 3)

 " املرجع ويكيبيداي . قفص االهتام
عشر من أكتوبر يف ريكن، وهي مقاطعة بروسية أبملانيا، يف اخلامس د ولم( 1900 -م 1844) فريدريش فيلهيلم نيتشه( 4)

م، وكان أبوه لدفيج نيتشة قسا بروتستانيا وابن قس بروتستانيت، كما كانت أمه أيضا ابنة قس بروتستانيت، نشأ نيتشة نشأة 1844
 . 11 ، ص:نيتشة عدو املسيحدينية، وعرف منذ صغره بتدينه وتقواه، املرجع: يسرى إبراهيم، 

م، ونشأ يف وسط إيرلندي جامد تستوىل الكنيسة الكاثوليكية على 1859 ولد يف م(1950 -م 1856جورج برانرد شو )( 5)
حياته اإلجتماعية وتوجهها وجهة دينية أخرى أخرت إيرلندا، وجعلت اإلجنليز يستغلوهنا ويستعمروهنا، وبقي شو فيها إىل حوايل سن 

م املدرسي، مث حني هجرت أمه البيت إىل التعلي العشرين، أمضى منها بعض السنوات يف مدرسة إبتدائية كانت كل ما كسب من
بقي هو مع أبيه وعمل حمصال جيمع إجيارات املباىن الىت متلكها إحدى املؤسسات، وكان أول ما كتب يف الصحف كلمة يف  لندن

 . 18، ص: برانردشوجريدة يومية يف دبلن قال فيها أنه ال يؤمن ابهلل، املرجع: سالمة موسى، 
يف القرن  األدب الروسي ومن أعمدة سالروائيني الرو  من عمالقةم( 1910 -م 1828) يڤيتش تولستوينيكوال الكونت ليڤ( 6)

فخرا أنه خلص أمة  يكفي حممد :  هللاويقول عن رسول  ق،التاسع عشر، والبعض يعدونه من أعظم الروائيني على االطال
ستسود العامل    حممد موية من خمالب شياطني العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وأن شريعةذليلة د

 عرفة.، املرجع موقع املالنسجامها مع العقل واحلكمة
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 الذي أعجب به.
 -أي على كلمة احلق  -الذي انل إكباره، فكان جزاؤه على ذلك   هللواعتذر من رسول ا

 .(1) (هللاأن حرمه البااب من رمحة 
إظهار املنهج الذي اعتمده وات  وهيف مكة،  هذه األقوال خارج كتاب حممد  سبب إيرادو 

ومن شاكله يف مصنفاهتم ومؤلفاهتم، من حيث ادعاء املوضوعية واإلنصاف، وإن كان ذلك من خالل 
 الطعن ابلقرآن الكرمي.

يف ترمجته الشهرية  (2) موقف مونتجمري وات من جورج سيل)كان وأتكيدا ملا سبق، فقد  
 ". " القرآن أو قرآن حممد م بعنوان 1734للقرآن واليت متت ألول مرة 

 ،وكيف أنه حشد فيها االفرتاءات االستشراقية، واليت ال تدع جماال للشك يف حقده على االسالم
مد ووصف حم ،ومنها أن القرآن ليس وحيا، وفيه التناقض والتكرار، ومستمد يف معظمه من اليهودية

 انه آخرون.أبنه مؤلف القرآن، وأنه قد خطط هلذا ابحتيال ومكر، وأع 
وهو يصرح يف متهيده أن اهلدف من ترمجته هذه هو تسليح الربتوستانت يف حرهبم التنصريية 

 ضد االسالم واملسلمني.
هم وهذه الرتمجة قد أعيد نشرها منذ ظهورها أكثر من ثالثني مرة، وال تزال تعترب من أشهر وأ

 .الرتمجات االستشراقية للقرآن
" مع هوامشها " أبهنا ال تزال ذات تجمري وات يصف هذه الرتمجة واملثري يف موضوعنا، أن مون

 .قيمة حىت اآلن، كما وصف مقدمتها أبهنا وصف موضوعي لإلسالم
واستعماالهتا ولعل وصف وات ملقدمة سيل ابملوضوعية " بعدما عرفناه عن حمتواها ودوافعها 

 .(3) (قنيصاف عند املستشر املوضوعية واالن على أيدي املنصرين "، يلقي الضوء على مفهوم
                                      

املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات ن هاكوز أجمد قورشة، سوس (1)
، 52، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص: أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحية

 .10، 9ص:  نتدى اإلسالمي،امل - أضواء على مواقف املستشرقني املبشرينشوقي أبو خليل، 
م، 1736م، وتويف يف يف لندن 1697مستشرق إجنليزي، اشتهر برتمجته للقرآن إىل اإلجنليزية، ولد يف لندن حواىل  ": ورج سيلج( 2)

للقرآن يف  اتجرا يف لندن، وإىل جانب اتقانه للغة العربية، كان سيل يتقن اللغة العربية، وقد نشر سيل ترمجته بوه صمويل سيلوكان أ
 . 251 - 250، ص: موسوعة املستشرقنيم، أي قبل وفاته بعامني، أنظر: عبد الرمحن بدوي، 1734

من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم أجمد قورشة، سوسن هاكوز  (3)
= 
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يشري إىل أن مصادر العصر التارخيية ال تصف أي  (2)مالك بن نيب)ن فإ (1)ويف الرد على ذلك
 كنيسة يف مكة أو كنيس أو دير يف ضواحيها.

لقد انسحب احلنفاء فقط يف أماكن منعزلة، ومل تكن هلم طريق يف تصوفهم سوى أهنم كانوا 
 الدنيا، مما يدل على مسة الصحراء وطابعها يف نفوسهم. ميارسون الزهد أو التخلى عن

فاء مل ميتد إىل األخالق املسيحية أو الشريعة املوسوية، بل كان نظاما فرداي فطراي إن سلوك احلن
 بسيطا.

وكان الطابع اإلبراهيمي ظاهرا بقدر يف البيئة اجلاهلية، ولكن هذا الطابع كان تقليدا عربيا حمضا 
 .(3) ( التفكري اليهودي املسيحيال ميت بصلة إىل

 وملخص هذا األمر:
 وجود اليهود أابن هذه الفرتة يف يثرب، وعدم وجودهم يف مكة بشكل يذكر.التأكيد على ) -
 وجود مجاعة قليلة يف مكة من املسيحيني ألسباب خمتلفة:  -

م أو من جتارة، ورق واحرتاف مهنة، وهؤالء مل يرو التاريخ أهنم قد بشروا مبسيحيته= 
 دعوا إليها.

بب الدعوة لداينتهم كما جرى مل أتت رواايت لتدل على أهنم خضعوا للتعذيب بس=
 مع املسلمني.

املؤرخني اليهود أنفسهم يرون أن يهود اجلزيرة العربية كانوا يف معزل عن بقية أبناء = 
على الشرائع  دينهم، حىت أن اليهود اآلخرين رأوا أهنم مل يكونوا يهودا، ألهنم مل حيافظوا

                                      
انظر ، 53، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص: واملسيحيةأمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية 

 .36ص:  ،رؤية إسالمية لالستشراق ،أمحد غراب
 أي التأثر ابليهودية واملسيحية.( 1)
م(،  1905يناير 1هـ ) 1323ذو القعدة  5م ولد فقيه احلضارة األستاذ مالك بن نيب يف 1973 -م 1905مالك بن نيب ( 2)

املرجع: موقع األستاذ مالك  ،قسنطينة، وانتقلت أسرته إىل مدينة تبسة مث حلق هبا ظن بعد فرتة قضاها يف قسنطينة عند أقاربهمبدينة 
 " . http://binnabi.net"  6بن نيب 

حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات  املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من أجمد قورشة، سوسن هاكوز، (3)
، نقال عن 54ص: األردنية  ابجلامعة، حبث لكلية الشريعة أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحية

 .258 - 256، وانظر ص: 115ترمجة عبد الصبور شاهني، ص:  - الظاهرة القرآنية -مالك بن نيب 
= 

http://binnabi.net/
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 .(1) (املوسوية ومل خيضعوا ألحكام التلمود
إذ يقول: وعلى هذا فالعلم الصحيح، وكذلك النزاهة  (2) مبا أقر به وات يف هذا امللحق وأختم

الالهوتية اليت ينبغى أن يتحلى هبا املؤرخ تقتضى أن القضية املطروحة عن أتثري األفكار اليهودية 
 " على أهل مكة يف القرن السابع للميالد. واملسيحية " ورمبا غريمها

نفسه،   ريمها " على أهل مكة يف القرن السابع للميالد، وليس على حممدواملسيحية " ورمبا غ
 بل وأكثر من هذا على القرآن الكرمي.
أن هذا التأثري غري مؤكد، كما أنه قضية غري بسيطة، أي ال  أقولهذه النزاهة تقتضى منا أن 

التأثري الناتج عن البيئة املشرتكة ال ووجود هذا التأثري غري املباشر، أو  ،القول على عواهنه ميكن إطالق
 يعىن أن التأثري املباشر جيب إنكاره متاما.

" تشابه بعض األفكار يف األداين الثالثة يعىن أن هلا مجيعا :أيضا بقوهلما علق املرتمجانوقد 
نيوي د أتثر ابلدينني اآلخرين ابملفهوم الدأن أحد األداين ق سبحانه، وال يعىن هللامصدرا واحدا هو 

  .(3)لكلمة التأثر "

                                      
املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات ن هاكوز أجمد قورشة، سوس (1)

 ، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، بني القرآن واليهودية واملسيحية أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية
ولد يف قرية عرب والشيخ عبد اجلليل شليب رمحه هللا ،  48 – 45ص:  ،صور استشراقية ،شليبعبد اجلليل ، أنظر 55، 54ص: 

والسودان واجنلرتا واململكة العربية السعودية وقطر. حمافظة كفر الشيخ(، وتويف يف مصر. عاش يف مصر  -الوقف )مركز مطوبس 
مث ابملعهد الديين ابإلسكندرية حىت حفظ القرآن الكرمي يف ُكتّاب قريته، وتلقى العلم على يد أبيه، مث التحق مبدرسة رشيد االبتدائية، 

ا درس للتخصص يف التدريس، ويف أثناء عمله حصل على الثانويةاألزهرية، مث التحق بكلية اللغة العربية )القاهرة( وخترج فيها، كم
ية، مث حصل على وخترج يف قسم اللغة العرب -جامعة القاهرة  -حصل على الثانوية العامة بنظام املنازل لينتسب إىل كلية اآلداب 

 .الدكتوراه من جامعة لندن
 ملدة التدريس عمل مدرًسا فيه، انتقل إىل معهد قنابدأ حياته العملية كاتًبا يف معهد اإلسكندرية الديين، وبعد حصوله على إجازة 

يف السودان، ومنها سافر إىل  عام عاد بعده اىل اإلسكندرية، وبعد خترجه يف جامعة القاهرة عمل مدرًسا للغة العربية مبدرسة األحفاد
فنًيا يف جممع البحوث اإلسالمية، مث أميًنا لندن مديرًا للمركز اإلسالمي ملدة ثالثة عشر عاًما، عاد بعدها إىل مصر وعمل خبريًا 

ا يف كلية الشريعة مساعًدا مث أميًنا عاًما. سافر إىل اململكة العربية السعودية وعمل فيها أستاًذا جبامعة أم القرى، مث عمل أستاذً 
 . وفاتهوالدراسات اإلسالمية يف دولة قطر، ويف أخرايت حياته توىل العمادة ملعهد إعداد الدعاة مبصر حىت

 بعنوان : التوحيد عند العرب والتأثريات اليهودية واملسيحية . يف مكة ،امللحق ) ب ( من كتاب حممد املراد ابمللحق هنا (   2)
 .308، 307ص:  - يف مكة  حممد( 3)
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 لكل من تتعلق به السرية.واملباشر " املبطن " املبحث الرابع: الطعن 
بصفة عامة، ولكن  الرتاث د يفر كان منهجي قبول ما و   ذكر وات يف مقدمته منهجه فيقول: "

متحيز "، إذا كان هناك شك يف وجود أخبار موضوعة " تشكيل  مع العناية والتصحيح بقدر اإلمكان
 .(1) وال أرفضها إمجاال إال إذا كان هناك تناقض خفي "

ها هنا منهج علمي صحيح، رسم فيه الكاتب خطوات علمية صحيحة ملن اتبعها من خالل 
 اخلطوات التالية:

 قبول ما ورد بصفة عامة. - 1
 اإلمكان.يعمد إىل العناية والتصحيح بقدر عة، وضو املخبار األشك يف ال عند - 2
 يرفضها إمجاال إذا كان هناك تناقض خفي. - 3

 كما أن الكاتب أظهر الفائدة املرجوة من هذه املنهج أبمور ثالثة: 
 تقييم احلدث. - 1
 ومدى موثوقيته. - 2
 كما تساعد على تقدير اجتاهاته.  - 3

يف األخبار املوضوعة،  ما ورد إال ببينة، مثل الشكعلى ذلك، فليس له أن يرفض  ويقر الكاتب
 إال أنه كان هو أول من خالف هذا املنهج.

وفيما يتعلق مبسألة التناقض اخلفي، فعليه إبتداء أن يظهر هذا التناقض اخلفى إىل العالنية، ومن 
 مث يورد أدلة بطالنه، مبينا سبب رفضه هلا.

لفته صريح الكتاب يل، وإن كان يف املنت فلمخالسند فمن خالل اجلرح والتعدإن كان يف ا
 والسنة مثال.

واملالحظ هنا أن الكاتب حني مل يلتزم هبذا املنهج، اختلط عليه احلابل ابلنابل والغث ابلسمني، 
 فأخذ يلقى األحكام جزافا، سواء يف املرحلة املكية أو املدنية.

إليها،  رق وات إليها، مل يورد الشك" قصة الغرانيق "، فحني تط ومن وذلك على سبيل املثال
 فيا ليته التزم مبا فرض على نفسه، وعمد إىل العناية والتصحيح بقدر اإلمكان.

                                      
 .46ص:  - يف مكة  حممد( 1)
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وابلنظر لقوله: " ولقد تناولنا األحاديث النبوية يف املرحلة املكية من انحية املنت أو احملتوى، ومل 
ن " دراسة اإلسناد يف الفرتة املكية ال أيضا أب ، وقوله(1)إهتماما كبريا " نعر اإلسناد أو سلسلة الرواة

 ن الرتاث.ع"، جتد أنه خالف ما ألزم نفسه به عند احلديث  (2)يبدو أهنا تؤدى إىل نتائج ذات قيمة
السرية : إن هذا املنهج يفتح للمؤرخني اباب واسعا لألخذ أبي رواية ترد يف أقولوللرد على ذلك 

وجههم... فأين هو من أو ردها إن مل توافق وتتفق مع هواهم وتتوافق هواهم، وتتفق مع توجههم، 
 العناية والتصحيح اليت ادعاها؟

كما علق املرتجم بتعليق قيم قائال: " مل يفرق أحد من رجال احلديث بني أمهية اإلسناد يف الفرتة 
 ". (3)املكية والفرتة املدنية

ا نعمد إىل الصحيح لها مهمة، لذجبميع تفاصي  هللاذلك، فكل سرية رسول وهو مصيب يف 
 منها، والسبيل لذلك رجال احلديث وعلم اجلرح والتعديل.

ولو اتبع وات ذلك املنهج ألدى ذلك إىل نتائج ذات قيمة، وليس كما ادعى هو أبن" دراسة 
 قيمة ". اإلسناد يف الفرتة املكية ال يبدو أهنا تؤدى إىل نتائج ذات

اليت امتدت ملا يقارب املكية فرتة ى فوائد مجة ال حصر هلا يف الإن اتباع وات هلذا املنهج يلغ
 عام، جملرد كونه غري مقتنع هبا. 13

تعصبا  افاملنهج الذي يسري عليه وات، غري متعلق ابلسرية النبوية، أي أنه ليس فقط منهج
 تعارضه مع املنهج العلمي الصحيح. لداينته فحسب، بل هو منهج سلكه يف كتابه رغم

إعتمد وات رفض الكثري من الرواايت عند عدم إتساقها مع مقدماته وفرضياته، وابلتاىل )فقد 
 مناقضتها للنتائج واحلقائق اليت يريد التوصل إليها عن طريق احلكم على املتأخرين بوضعها وإدخاهلا.

الحقة، أو أهنا اختلقت تبعا العتبارات شخصية لتتفق هذه الرواايت مع مفاهيم وأفكار 
 سية.ونف

وقد أكثر من االعتماد على هذه املقولة للتخلص من أي عقبة تعرتض آرائه وحتليالته املبنية 
 على خياله وختمينه فقط.

                                      
 .48ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .املرجع السابق ( 2)
 السابق .املرجع ( 3)
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ولو كانت هذه العشوائية والتخبط يف إطالق األحكام مشروعة للباحث دون قيود حلق لكل 
 حقيقة اترخيية.لباحثني املنهجية، وابلتايل ال تبقى ل ونتائجه بنفس هذه ابحث أن يفرض آراءه

 :وحكمه هذا يرجع لسببني، فإما أن املتأخرين أدخلوها
 لتتفق الرواية مع مفاهيم الحقة، وصور بعدية، ودالالت سامية.  - 1
 .(1) (أو لتخدم الرواية أغراضا واعتبارات شخصية ونفسية - 2

نبوية البعثة الذلك قبل  ن ويشكك يف جمرايت األحداث حىت وإن كانكما أن وات قد يطع
 .وسنبني ذلك الحقا يف الصفحة التالية ،الشريفة

 يف حكمه عليها أهنا ترجع ألسباب مادية. هأضف إىل ذلك أيضا وقائع السرية عموما فإن ديدن
ابإلمكان اجلمع بينهما جنده يف املقابل يرد الرواايت اليت ال يوجد بينها تناقض، بل ) كما

معارضتها للنتيجة اليت يريد هو رفض اجلمع بني كل هذه الرواايت وسبب  ،(2) (وقراءهتا يف سياق واحد
 ؟الوصول إليها

فمنهج وات هو الطعن والتشكيك العموميني يف السرية من انحية، ومن انحية أخرى يف علماء 
 األمة الذين أوردوا أحداث السرية.

  الطعن يف السرية عموما.وسنتناول هنا اجلزء األول من املوضوع، لنبني املنهج الذي سلكه يف
إن مما متادى فيه وات إصراره أن " على املؤرخ احلديث أن يسقط من اعتباره الدوافع املعلنة يف 

 .(3)ل "مصادره، ويستنتج ما يراه من الدوافع، على ضوء ما يعرفه من النمط العام لتصرفات الرجا
  :فهو هنا يطلب منا أمرين

 .األول: إسقاط الدوافع املعلنة
 الثاىن: استنتاج ما يراه " أي املؤرخ " من الدوافع.

: أي منهج علمى هذا الذي يطلبه منا وات: أن ننفى ما أظهره لنا أقولوللرد على ذلك 
 قرينة.أصحاب الدوافع لتلقى استنتاجات املؤرخ، بدون بينة أو برهان أو 

                                      
  العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد نعمات حممد اجلعفري، (1)

 .179 -جامعة الكويت، ص  -الشريعة والدراسات اإلسالمية حبث يف جملة  يف املدينة يف مكة، حممد 
 .204ص:  املرجع السابق،( 2)
 .46ص:  - يف مكة حممد ( 3)
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نا منهم، ونكل سرائرهم إىل إن جل ما هو مطلوب منا يف معاملة الناس، أن نعاملهم مبا ظهر ل
 تعاىل. هللا

ويطلب منا الكاتب أمرا أشد خطورة، وهو يف الوقت نفسه أشد غرابة، أال وهو إلغاء ما ظهر 
پ پ ﴿ صاحبه، قال تعاىللنا، واحلكم مبا هو يف علم الغيب، علما أن ذلك قد جيران ملا هو إمث على 

 .(1)﴾ڀ ڀ
دوافعه على  تدوافعه املعلنة، واستنتج ت، ألسقطمع الكاتب بنفس منهجهمت التعامل ولو 

 .. اخل.. عرف عنه من طعن يف اإلسالم وأصوله من كتاب وسنة ووحي وصحابةضوء ما 
مث  ،ضوابطه العلمية هو بنفسه الذي وضع لمنهج العلميبل يعهد ل، فال يسلك هذا املنهج 

 .وابلدليل ... وإال رد ،قبلناه ،فما كان مقبوال علميا ،تاابته وادعاءاتهككم عليه وعلى  احل
إثبات ذلك من خالل ا من حيث اختصاصه ابألحداث، فهذا من حيث عموم املنهج، أم

 األمثلة اليت ذكرها وات يف كتابه.
النبوية، أو بعدها خالل الفرتة املكية، ومنها ما مت التطرق إليه بدءا أبحداث وقعت قبل البعثة 

 املباحث التالية. مسبقا، أو سيتم التطرق إليه يف
 ،فمن األحداث اليت تعرض هلا وات قبل البعثة النبوية، مسألة غزو جيش أبرهة للكعبة املشرفة

 التارخيية املعروفة.وهو مناف للحقائق  ،(2)وأن هذه الغزوة ابءت ابلفشل بسبب الطاعون
م الرد عليه وأمر آخر أيضا ذكره الكاتب وهو أن العرب ال يقيمون وزان للشعر، وهو ما سيت

 الحقا يف مبحث العرب وقريش.
فإن كان وات ال يعتد ابلسند يف الفرتة املكية، فما قبلها من ابب أوىل، وننوه إىل أن أمور كهذه 

ا كانت قبل البعثة، جاىف الكاتب فيها جانب احلقيقة والصواب، ال ترتبط أبحكام فقهية أو شرعية، كوهن
 هية والشرعية.فما ابلنا مبا تعلق ابألحكام الفق

وأما ما كان ألحداث وقعت بعد اهلجرة النبوية، فرتاه يقول: " وحىت إذا كان بعض هذه القصيدة 
 .(3)جرى تلفيقه بعد ذلك "" واملراد هنا قصيدة أيب طالب اليت قاهلا بعد إهناء املقاطعة " قد 

                                      
 .12اآلية:  - سورة احلجرات( 1)
 . 67ص:  - يف مكة  حممد(   2)
 .251ص:  - يف مكة  حممد( 3)
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صرية لديه، بل هو : األمر عند وات منهج، وليس حتزاب، أو حتيزا أو عنأقولوللرد على ذلك 
كان منهجه دث، أو صاحب احلدث، فهو عندما أورد ذلك،  منهج يسري عليه، بغض النظر عن احل

 ذلك ال سندا وال متنا، وأىن له ذلك.عدم إثبات 
بعد البعثة فقد سبق مناقشته مسبقا يف حبثنا، ونشري إليه هنا إشارة لبيان أما ما كان منه ملا 

 منهج الكاتب.
فإنه عزاها إىل " التخيل اخلالق "، أي: أن النبوة مل تكن إصطفاء  ث عن النبوةفهو حني حتد

تعاىل، بل من إبداع عقلية النيب  هللامن 
 (1). 

م كرد فعل على إرتباك التطور عند العرب من ويف إطار نظرته املادية يعزو وات ظهور اإلسال
 .(2)اجملتمع البدوي إىل االقتصاد احلضري

وات ينظر إليها نظرة مادية حبتة، ومن ذلك قوله: " من وجهة نظر  رية عموما فإنأما وقائع الس
 املؤرخ، بعض هذه الوقائع موضع جدل، وميكن تسميتها " بذات الطابع الفقهي ".

، ، مشريا إىل حادثة شق صدر النيب (3)ليست حقيقية ابملعىن الواقعي للمؤرخ "وال شك أهنا 
 . (4) البشارة السابقة بنبوة حممد وحبريى الراهب، لينفى بذلك

  

                                      
 .127ص:  - يف مكة حممد ( 1)
تعريب شعبان  يف مكة حممد جامعة امللك سعود،  -إبشراف الدكتور خالد القاسم  ،تشراقمباحث يف االس أجماد الرابيعة، (2)

 .162، 127، عند الشيخ ص: 20، 19ص:  -بركات 
تعريب شعبان  يف مكة حممد جامعة امللك سعود،  -إبشراف الدكتور خالد القاسم  ،مباحث يف االستشراق أجماد الرابيعة، (3)

 .93، 92ور الشيخ:، ص: ة الدكتويف نسخ 66ص:  -بركات 
 املرجع السابق .( 4)
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 ؤرخون(:احملدثون، امل ،املفسرون* الطعن يف علماء املسلمني ممن نقل أحداث السرية )
ن ذلك طعن ابملصدر حبكم أ ،املفسرونسأعمد هنا إىل تقسيم طعون وات من خالل  

يث هو املصدر الثاين احلد لكون ،مث احملدثون ،وهو القرآن الكرمياألول من مصادر التشريع اإلسالمي 
 .وأختمها ابملؤرخني ،من مصادر التشريع

 املفسرين: :أوال
للطعن املباشر أن وات حني يتعرض للقرآن وتفسريه، يعمد أيضا  هنا كما أسلفتذكر أبداية 

وليس الضمين فقط، فيقول يف تعليق له على مبحث آايت الزكاة: " قد يكون املفسرون غري مصيبني 
 .(1)ق بسبب نزول هذه اآلية "فيما يتعل

مث ليبني  ،مثبتا ذلك ابلدليل : إن كانوا غري مصيبني، فليحدد خطؤهمأقولوللرد على ذلك 
 .ابلدليل أيضا الصواب ويثبته

 علماء احلديث ورواته: :اثنيا
إىل أن توجه جامعى األحاديث " وهم رواة احلديث " كان فقهيا يف كتابه أملح وات ضمنيا 

 ، وهو ما خيالف احلقيقة متاما.(2)ألول "ابملقام ا
: ابإلضافة للمضمون الفقهى لألحاديث، فمعرفة سريته العطرة، وحركاته أقولوللرد على ذلك 

شؤونه وما يتعلق حبياته العامة واخلاصة، كل ذلك ال يدخل ضمن اإلطار الفقهي الذي وسكناته، وكل 
 أشار إليه الكاتب.

 (3) مؤيدا قول زميله فرانتس بولث، إنسياقهم لعوامل مادية، وينسب وات أيضا لرواة احلدي
كون هناك حني يقول: " عند التعامل مع احلديث، جيب على املرء أن يكون على حذر دائما عندما ي

                                      
 .323ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .42ص:  - يف مكة  حممد( 2)
م 1874ولد يف كوبنهاجنب، وبدأ حياته اجلامعية بدراسة الالهوت، وملا انل شهادته " م( 1932 -م 1850) فرانتس بُوْهل )بول(( 3)

يف اللغات الشرقية وال سيما العربية، على فون مهرين ليتمكن من العربية، التحق جبامعىت فيينا،  " وكان قد قام قبل ذلك بدراسة واسعة
مير وديليتش، أما دراساته عن اإلسالم، فقد اهنمك بكل ما خيتص ابلقرآن م " متتبعا حماضرات العاملني: فال1878م، 1876وليبزيج " 

ف اإلسالمية عن بدء اإلسالم ومشاهريه وبلدانه، مجيعها تدل على تفوقه ودقة حبثه والنيب، ولقد كتب مقاالت عديدة يف دائرة املعار 
 . 523 - 522، ص: 2، ج: املستشرقونوصدق مصادرها، املرجع: جنيب العقيقي، 
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 .(1)احتمال حتيز حزيب واضح، وال يسمح أن يضلله املظهر الذي يبدو أحياان بريئا "
بول، إظهار مسألة اجلرح والتعديل عند املسلمني، نقله عن وات يف  : مل يراعأقولوللرد على ذلك 

 .أن يقول شاء ماسخر هلا أانسا لقال كل من شاء  هللافلوال أن 
وبشكل غري مباشر يف الرواة، مدعيا أهنم يظهرون شيئا ويبطنون آخر، فالواجب كما أنه يطعن 

 على املرء عدم التأثر مبا يظهر الرواة، وإن كان مظهرهم بريئا.
هذا من انحية، ومن انحية أخرى، إن صدق الكاتب أبن هناك حتيز حزيب واضح، فأىن له من 

 ديث.أن يسلم من إعرتاض احلزب املنافس حلزب راوى احل
 وهل يعقل أن احلزب املنافس للراوي مل تكن له رواية خمالفة لرواية الراوى املتحزب؟

 اإلسناد:
فالراوى عند روايته  ،مبحث احملدثون درج يفوهي تنمسألة اإلسناد يف مذهب وات، أما 

 .لروايةسند هذه ايفما من راوى حديث تقبل روايته إال بعد أن  ،ال بد من إسناد روايته تلك ،للحديث
 ،ما ال يقبله هو من غريه، فأىن ألوىل األلباب والنهى اإلنصياع ملثل هذا الكالمقبول  يريد اتفو 

 .فمالكم كيف حتكمون
ذكر اسم الباحث، أو حىت املرجع الذي استند ب ،اإلسنادعدم السليم نهج العلمي إذ ليس من امل

 عليه هذا الباحث.
أما ابلنسبة لوات، فله أن حيدث دون إسناد األمر، فيذكر مثال يف حادثة اهلجرة إىل احلبشة أن 

ر يل أحد كان من ضمن املهاجرين إىل احلبشة، وإسناده يف ذلك " كما ذك   (2)عثمان بن مظعون 
 .لهصال ليتم احلكم على صحة ما ذكر تهو أورد سندا، ال منقطعا وال م فال ،(3) الباحثني "

بل إن صحة الرواية لديه ال تعتمد على السند وال على املنت، بل مرد صحتها للنتيجة اليت يريد 
 الوصول إليها من خالل رواية احلدث.

                                      
 نقال عن فرانتس بول. - 45ص:  - يف مكة حممد ( 1)

مجح اجلمحي قال بن إسحاق أسلم بعد ثالثة عشر ابلظاء املعجمة بن حبيب بن وهب بن حذافة بن  عثمان بن مظعون : (2)
رجال وهاجر إىل احلبشة هو وابنه السائب الـهجرة األوىل يف مجاعة فلما بلغهم أن قريشا أسلمت رجعوا فدخل عثمان يف جوار 

جرين وأول من دفن ابلبقيع من الـهجرة وهو أول من مات ابملدينة من املهاتويف بعد شهوده بدرا يف السنة الثانية ، الوليد بن املغرية 
 .381، ص :  4منهم ، اإلصابة يف متييز الصحابة ، العني بعدها التاء ، ج : 

 .234ص:  - يف مكة حممد ( 3)
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صة لعروض تسوية ت، ففى ثنااي كتابه أورد قضرب مثاال لذلك يف كتاب واأوإليضاح الصورة 
، وكان حكم وات على هذه الرواية والقصة التأكيد على أن الرواية تقدم هبا زعماء مكة حملمد 

 صحيحة.
ولنستعرض اآلن املنهج الذي سلكه وات للحكم على هذه الرواية، من خالل الرجوع إىل 

 واية.مقدمة وات يف هذه الر 
"  (2)أمر مثري، لقد كانوا هم، الوليد بن املغرية  (1) على هؤالء األربعة يقول وات: " والتعرف
" من مجح  (5)، وأمية بن خلف  (4) من سهم "، واألسود بن املطلب (3)من خمزوم " والعاص بن وائل " 

قدميا لبىن هاشم وحلف "، وكان ثالثة من هؤالء من عشائر تنتمى لألحالف اليت كانت منافسة 
 .(7)، وهذا يؤكد صحة الرواية " (6) الفضول

                                      
 ".  هللا" أي زعماء مكة ممن عرضوا التسوية على رسول ( 1)
ووالد  العصر اجلاهلي القرشي ، أحد قادة قريش وسادهتا يف املخزوميخمزوم  بنبن عمر  املغرية بن عبد هللا هو الوليد بن(2)

األربعة عندما  الكعبة حيث ورد أنه بىن ركن من أركان قريش من أغىن أغنياء .الوليد بن الوليد بن املغريةو  خالد بن الوليد الصحابيني
موسم احلج وطول األربعني ليلة يذبح للحجيج قامت قريش برتميمها واشرتكت ابقي القبائل يف بقية األركان ،وورد كذلك أنه كان يف 

جتارته تقدر مبائة بعري حىت يقال اهنا ال تدخل من ابب واحد بل من مجيع أبواب مكة حىت  قافلة يل أنكل يوم عشرة من اإلبل وق
تكسو الكعبة عام وهو وحده عام ، ويقال يف وقت واحد. كانت قريش تسميه الوحيد أو وحيد مكة الن قبائل قريش  تصل اجلمال

 .مبكة احلجون وقد مات بعد اهلجرة بثالثة أشهر عن مخس وتسعني سنة ودفن يف،   أنه أول من حرم اخلمر يف اجلاهلية
كما أنّه والد . لؤي بن كعب يف  سبه مع حممد بن عبد هللايلتقي ن قريش يف بين سهم العاص بن وائل السهمي، سيد(3)

 . وهشام بن العاص ن العاصعمرو ب الصحابيان
رجل من قبيلة قريش. كان معاصراً لظهور اإلسالم، وكان من أشد  .القرشي قصي بن ىعبد العز  األسود بن املطلب بن أسد بن( 4)

عادين له
ُ
حممد  ، جدة النيب برة بنت عبد العزى ، وهو أيضاً ابنة خال السيدة خدجية بنت خويلد بن أسد هو ابن عم السيدة،  امل

  .حاول مع ابنه زمعة، ومع كثري من سادة قريش التفاوض مع النيب حممد لثنيه عن دعوته، إال أن حممداً رفض دعوهتم،  .ألمه
ب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي هو أمية بن خلف بن وه أمية بن خلف(5)

 . بالل بن رابح يبيف العام الثاين اهلجري على يد الصحا غزوة بدر تل يفاجلمحي املكي، أحد رؤوس قريش وكبارهم، قُ 
حلف الفضول : سبب تسميته كذلك قال ابن هشام: وأما حلف الفضول فحدثين زايد بن عبدهللا البكائي عن حممد بن (   6)

هللا بن جدعان ، لشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده: بنو  : تداعت قبائل من قريش إىل حلف، فاجتمعوا له يف دار عبدق قالإسحا
فتعاقدوا وتعاهدوا على أن ال جيدوا مبكة مظلوما من ،  عزى، وزهرة بن كالب، وتيم بن مرةهاشم، وبنو املطلب، وأسد بن عبدال
ناس إال قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حىت ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك احللف أهلها وغريهم ممن دخلها من سائر ال
 . 242، ص :  1حلف الفضول. سرية ابن هشام ج : 

 .253ص:  - يف مكة  حممد( 7)
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A4%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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إن تعنت وات يف سلوك املنهج العلمي، دفعه مع األسف الشديد للتعسف يف إثبات أمور، 
 يتم إثبات بطالهنا أببسط قواعد املنهج العلمي الصحيح.

ؤالء األربعة هفحكمه على الرواية أبهنا صحيحة، كان مستنده الوحيد هو التعرف على 
 اية.املذكورون يف الرو 

ملعاانة اليت عاانها وات إلثبات وجهة نظره بكون الرواية مشكوك جتد اهذه الفقرة،  وبتمحيص
 فيها، دون أن يكلف نفسه مشقة اتباع املنهج العلمي الصحيح لذلك.

" من الصعب... أن نكون متأكدين... وجود كثري من الزخارف املقحمة... من  يقول: رتاهف
 املمكن ".

ى للتأكد من أمر سبيل التأكد منه هني ويسري كمثل قوله: ن إىل أن ال يسعكما وصل به الوه
ک ک ﴿ "وهناك آية أخرى رمبا تشري إىل اجتماع قريش، وإن كنا غري متأكدين من ذلك، واآلية هي

 .(2)"(1)﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻگ گ گ گ 
لكتب التفسري، قال  ابلرجوع، عليه، فللتأكد من هذه اآلية هللاإنه ليسري على من يسره  أقولف
يف دار  بعد إيراد هذه اآلية: " هذا إخبار مبا اجتمع عليه املشركون من املكر ابلنيّب  (3) القرطيب

 النَّْدوة؛ فاجتمع رأيهم على قتله فبّيتوه، ورصدوه على ابب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج.
أن يُعمي عليهم أثره،   هللا، ودعا على فراشهأن ينام  (4) علي بن أيب طالب فأمر النيّب 

 على أبصارهم، فخرج وقد َغشَيهم النوم، فوضع على رؤوسهم تراابً وهنض.  هللافطمس 
قد   هللافلما أصبحوا خرج عليهم عليٌّ فأخربهم أن ليس يف الدار أحد، فعلموا أن رسول 

                                      
 . 30ة: اآلي - سورة األنفال( 1)
 .293ص:  - يف مكة  حممد( 2)
بن َفرح. اإلمام العالّمة أبوعبد هللا األنصاري الـخزرجي القرطبـي إمام  بـي بكربن أمحد بن أ مـحمد:  القرطبـي صاحب التفسري (3)

ـي متفّنن متبّحر فـي العلـم، له تصانـيف مفـيدة تدّل علـى كثرة اّطالعه ووفور فضله، توفـي أوائل سنة إحدى وسبعني وستمائة مبُنـية بن
، «كتاب األسىن فـي أمساء هللا الـحسىن»سري عظيم فـي اببه، وله وهو تف خصيب من الصعيد األدىن مبصر وقد سارت بتفسريه الركبان

 . 161، ص :  2الوايف ابلوفيات ، اهلمزة وما بعدها ، ج :  ، وأشياء تدّل علـى إمامته وكثرة اّطالعه،«كتاب التذكرة»و 
ن أول الناس إسالما يف قول كثري من أهل علي بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي أبو احلس (4)

ومل يفارقه وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة فجمع  العلم ولد قبل البعثة بعشر سنني على الصحيح فرىب يف حجر النيب 
 . 464، ص :  4، العني بعدها الالم ، ج :  اإلصابة يف متييز الصحابة،  ها جيادمن ذلك شيئا كثريا أبسانيد أكثر 

= 
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 .(1)ريها "اخلرب مشهور يف السرية وغ فات وجنا " مث يقول القرطيب "
ن القرطيب عنده من املراجع ما توفر لنا يف زماننا هذا، وتوافر لوات أيضا، والدليل وال أعتقد أ

على ذلك ما ذكره املرتجم يف بداية كتابه من رجوع وات لكتب أقرانه املستشرقني، والذين هم بدورهم 
 .(2)اطلعوا على كثري من كتب التفسري

كاتب حول مسألة السند، قبل أن نعطي جل من بىن جلدة الالكرة فيما ذكر ر  أعيد وختاما
 اخلالصة فيه.

م: " مل نكن فيما 1864 -م 1853يف كتاب اإلصابة املطبوع يف كلكتا سنة  (3)يقول شربجنر)
أتت يف علم أمساء  -املعاصرة  مكما أنه ال توجد اآلن أمة من األم  -مضى أمة من األمم السالفة 

العلم العظيم اخلطر، الذي يتناول أحوال مخسمائة ألف رجل املسلمون يف هذا  ال مبثل ما جاء بهالرج
 .(4) (وشؤوهنم

، وال يلزم من عدم وخالصة القول يف السند هي: أن السند كان موجودا يف عهد الرسول )
 السؤال عنه عدم وجوده.

د مقتل عثمان ، وازداد البحث والتحرى عنه بعوقد بدأ السؤال عن السند يف عهد الصحابة 
 (5)  ملا رافقه من اختالف وانقسام إىل فرق وأحزاب، وحماولة كل فرقة التمسك مبا يؤيد موقفها ،

                                      
 ، تفسريهيف  ، النسفي38، ص: 4ج:  ،تفسريهيف  ، ابن كثري397، ص: 7ج:  ،تفسريهيف  القرطيبتفسري سورة األنفال ( 1)

 .487، ص: 3ج: 
 .13 - 10، ص: يف مكة  حممد( 2)
ابجلنسية  ولد يف ألتريول، وتعلم يف أنسربوك وفيينا وابريس، ورحل إىل لندن وجتنسم( 1893 -م 1813) ألويس شربنكر( 3)

م " 1842م "، فأرسلته شركة اهلند الشرقية إىل اهلند طبيبا " 1841م "، وانل الدكتوراة يف الطب من ليدن " 1838الربيطانية " 
 مدرسة كلكتا، وعينته مرتمجا للغة الفارسية، فأصدر يف دهلى أول صحيفة أسبوعية وولته احلكومة رائسة الكلية اإلسالمية يف دهلى، مث

م "، فعني أستاذا للغات الشرقية يف جامعة برن بسويسرا، مث اعتزل التعليم إىل 1857ستانية، وانقطع عن خدمة احلكومة " ابهلند
 . 277 ، ص:2، ج: املستشرقونالتأليف يف هيد لربج، املرجع: جنيب العقيقي، 

 .52، 51ص:  - السرية النبوية وأوهام املستشرقني عبد املتعال اجلربي، (4)
وأمها البيضاء ، بن أيب العاص القرشي األموي أمري املؤمنني أبو عبدهللا وأبو عمر وأمه أروى بنت كريز أسلمت  ثمان بن عفانع (5)

ولد بعد الفيل بست سنني على الصحيح وكان ربعة حسن الوجه رقيق البشرة عظيم اللحية  بنت عبداملطلب عمة رسول هللا 
رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا واثنني وعشرين يوما من خالفته فيكون  سحاق قتل علىوقال بن إ، بعيد ما بني املنكبني 

 . 377، ص   4، العني بعدها الثاء ، ج :  اإلصابة يف متييز الصحابة،  ذلك يف اثين وعشرين ذي احلجة سنة مخس وثالثني
= 
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 من نصوص إزاء األحداث، فكان ذلك مما استوجب احليطة واحلذر والتثبت يف قبول الرواايت.
نظرا لطبيعة املرحلة  من مث أصبح السؤال عن السند، وإلزام الرواة به أمرا ضروراي وواجبا دينياو 

للدس واالفرتاء يف احلديث، مث صار االلتزام ابلسند  اليت مهدت السبيل أمام ذوى األهواء وامليول اخلاصة
 أمرا شائعا وسنة متبعة لدى رجال احلديث.

وشيوع التزامه، والتمسك به يف هذا الوقت املبكر من اتريخ احلديث، ومع وضوح بداية السند، 
  قد حاولوا أن يثريوا الشكوك حول بدايته.فإن املستشرقني

وذلك إلضعاف الثقة به، ومن مث إضعاف الثقة ابحلديث النبوي الشريف، فقالوا فيه أقواال 
 .(1) (اليت ظنوا أهنا تؤيد فيما ذهبوا إليه قولاستندوا فيها إىل بعض األوهام أو األ

 ن:و املؤرخ :اثلثا
تفاصيل، وذلك من خالل التسلل ملا فيها من ال يعمد وات إىل الطعن يف أحداث السرية،

 .(2)فيقول: " رغم أن التفاصيل قد يكون حلقتها إضافة نتيجة االستنتاج اخلاطيء أو بفعل التخيل "
النقطة إىل إيهام القارئ بعدم وجود أمانة يف النقل العلمي، وعدم فهو يعمد من خالل هذه 

 األمة.كفاءة يف االستنتاج، وطعنه هذا يف علماء 
كما يلزمنا برفض استنتاجات أانس عاصروا هذه الفرتة املباركة، ونقلوها بكل تفاصيلها، بدعوى 

 خطأ يف االستنتاج أو التخيل.
اجات املؤرخ لفرتة مل يعاصرها، بل ويرفض قول من عاصرها، وابملقابل يطلب منا أن نقبل ابستنت

نه كتب هذه األحداث بعد سبعني عاما، ة أبرو ع دويرفض الدوافع املعلنة أيضا، كما فعل حني انتق
رغم مرور  ،فشكك يف روايته، أما هو فهو يريد منا أن نقبل ما تفضل به علينا من افرتاءات وادعاءات

 .رت على عروةوأطول مما م ،سنني طوال
وقد أعرتض وات على زميله " بل " والنتائج اليت خلص إليها حني قال: " كثريا من النتائج اليت 

                                      
ت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه العيوب املنهجية يف سياق الروااي نعمات حممد عبد الرمحن اجلعفري، (1)

، حممد 192، 191ص:  جامعة الكويت، -، حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية يف املدينة يف مكة، حممد  حممد 
 .93ص:  - املستشرقون واحلديث النبوي هباء الدين،

 .119 ص: - يف مكة  حممد( 2)
= 
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 ،(1)خلص هبا بل من مباحثه تلك ليست مجيعا مؤكدة، طاملا أن اختالف وجهات النظر مسألة قائمة "
 فلم رفض هذا األمر من علماء املسلمني املؤرخني، وقبله من زمالئه؟

ومن الفرضيات اليت فرضها وات يف السرية النبوية أنه " كان هناك دائما إحتمال وضع 
 .(3)" الحقة أفكار مع يحا، وإن سجل فيما بعد ليتفق" يبدو ذلك صحويقول أيضا:  ،(2)األحداث "

: أين حنن من علم اإلسناد وعلم اجلرح والتعديل؟ وعلى هذا املبدأ الذي أقولوللرد على ذلك 
 وضعه، فالسرية من ألفها إىل ايئها حمتملة الوضع، وهو هبذا القول ينسف السرية النبوية برمتها.

وتطبق عليه، والذي  و يروى احلديث عن النيب شد الشروط يف كل راإن هذا العلم يضع أ)
 ! فحسب طبق عليه القواعد ليس هو من مسع النيب ت

ال، إمنا من روى عن من مسع منه، ومن بعده، ومن بعده، وهكذا، حىت هذه اللحظة، أو حىت 
فإذا أتكدان من ذلك  قيدت تلك القصة يف الكتاب، مث ننظر يف صحة نسبة ذلك الكتاب إىل مؤلفه،

 عرفنا أن القصة صحيحة أو ضعيفة.
ساس وأشد حساسية من ميزان الذهب، وهو تدقيق أشد من تدقيق الصراف فهو ميزان ح
 .(4) (املاهر يف زيف النقود

سنني  ومن الطعون اليت تتعلق ابلسرية أيضا قوله: " كانت األعوام اليت تبعت زواج حممد 
ملعلومات ما ميكننا من إعادة تصور عملية ره، ومع ذلك، فليس لدينا من اإعداد للمهمة اليت تنتظ

 .(5)اإلعداد "
ويقول أيضا: " هناك شك يف كثري مما ينسب إىل هذه املرحلة " مرحلة اإلعداد " يف الرواايت 

 .(6)التقليدية "
مهمة يف  ملثل هذه املرحلة، فهي مرحلة : بل هناك معلومات ال حصر هلاأقولوللرد على ذلك 

                                      
 13ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .46ص:  - يف مكة  حممد( 2)
، ولفظ الدكتور الشيخ: ورمبا تكون بعض جوانب املوضوع قد حدث فيها تعديل نتيجة لألحداث 54ص:  ،يف مكة حممد ( 3)

 اليت وقعت فيما بعد.
 .209، 208ص:  - لك القرار توفيق بن خلف الرفاعي، (4)
 .100، ص: يف مكة  حممد( 5)
 .117ص:  - يف مكة حممد ( 6)
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 .ووضعوا الشروح هلا ،ن كثريا يف ذلكو وأسهب املؤرخ ، حياة الرسول
ورغم وجود هذه املعلومات يف املصادر اليت اعتمدها وات بنفسه، إال أنه أصدر عليها حكما 

 عاما، ليستغىن بذلك احلكم عن الرجوع هلذه املصادر.
الكاتب احلجة على أسباب هذا  له، وتشكيك يف غري حمله، فإن أقاموهذا إفرتاض ال أساس 

فله ذلك، وال سبيل لذلك إال من خالل: السند، أو املنت، أو خمالفة صرحية ملا ورد يف الكتاب  الشك
 والسنة.

 كما أن اإلقرار ابفرتاض الكاتب هذا يؤدى بنا إىل الطعن يف رواة احلديث عن بكرة أبيهم.
... ة أو برهان، يؤدى للتشكيك يف الكلالتشكيك يف جزء من السرية بال بينإضافة إىل أن 

فالسرية النبوية أجزاؤها مكملة لبعضها البعض، وال شك أن كل جزء منها ال  ،فاملنهج عندها واحد
 يتجزأ عن الكل.

هذا من حيث احلكم على وقائع السرية، أما من حيث احلكم على الرواة إمجاال فله مذهب 
ختار لوات يف احلكم يث التفصيل، فلننظر إىل املذهب امله، وهذا من حيث اإلمجال، أما من حخاص ب

 على رواة السرية.
 :6 عروة بن الزبري -أ 

يعمد وات إىل نسف السرية النبوية برمتها من خالل خطوات حمددة بينها يف كتابه، نلخصها 
 :ةالتالي ابلنقاط

 .6أوال: الزعم أبن الراوي الوحيد املستحق نقل روايته هو عروة بن الزبري
 اثنيا: الطعن والتشكيك يف عروة، وإظهار وجود نزعات وحتيز له.

 ن الرواايت لوجود النزعات والتحيز.الثالثة: رفض ما أتى به عروة م
، (1)" 6يقول وات أن " الراوى الوحيد الذي تستحق رواايته الدراسة هو عروة بن الزبري 

 فهو هنا وأبسلوب غري مباشر يطعن يف ابقي الرواة.
: مفهوم كالمه املبطن أبن هذا الراوى هو الوحيد لذي له من األمانة أقولعلى ذلك رد ولل

 والكفاءة العلمية ما يستحق قبول روايته، فيما تنعدم هذه الصفات لدى اآلخرين.
الرواايت قدر  كما أن املنهج العلمي خيالف هذا املذهب الذي سلكه الكاتب، فاألصل حصر

                                      
 .48ص:  - يف مكة حممد ( 1)
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 منهجه. والتصحيح قدر اإلمكان كما رسم الكاتب اإلمكان، ومن مث العناية
العالية واملكانة الرفيعة بني أقرانه من علماء السلف، إال أن  هذا ومما ال شك فيه أن لعروة املنزلة

 هذا ال مينع األخذ عن غريه.
وعلى الرغم من ادعائه املذكور آنفا، وبطالنه، فإن وات قام ابلطعن يف عروة حني قال أبن: " 

 .(1)ليس شاهدا حمايدا " عروة
كره يف البداية من أنه هو " : هذا طعن مرفوض يف عروة، ومناقض ملا ذ أقوللى ذلك عوللرد 

 "، أم أن ذلك فيما وافق هواه. (2)الوحيد الذي تستحق روايته
ويف سبيل إجتثاث كتب السنة من أساسها فالكاتب حني جزم أبن " املصدر الوحيد الذي 

 .(3)عروة بن الزبري، قال بعد ذلك: " وقد درسنا نزعاته يف امللحق " يستحق الدراسة هو
 وقدح يف آن واحد، فكيف ملن لديه نزعات أن نقبل عنه الرواية دون غريه من الرواة؟فهذا مدح 

فوات هنا بداية ينفى أي رواية سوى من طريق عروة كمرحلة أوىل، وما ذلك إال سبيل لقبول 
 منهجه هذا.

ة ينقض ذلك، ويتهم عروة أبنه ال تصلح روايته أيضا ليصل إىل هدفه رحلة الثانيومن مث يف امل
 املبيت، وهو إجتثاث كل ما يف السرية النبوية من املصادر، وعزوها ملا يوافق هواه ونتائجه املسبقة.

 ما قاله أهل اجلرح والتعديل يف عروة الذي طعن وات يف مصداقيته وشكك. يربزويف هذا املقام 
أخو  هللاو عبدعروة ابن الزبري ابن العوام القرشي من أهل املدينة كنيته أب : (4) ابن حبانل قا

                                      
 .330، ص: 243ص:  - يف مكة حممد  (1)
 .48ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .48ص:  - يف مكة حممد ( 3)
ئمة وغري ذلك، كان من أ« الـجرح والتعديـل»، ومؤلف كتابـي «األنواع» صاحب بُن ِحبَّـاَن أَبُو َحاتِـٍم الُبْستِـيُّ الـَحاِفُظ: ُمـَحمَّدُ (4)

لة زمانه، وطلب العلـم علـى رأس سنة ثالمثائة،قال الـَحاِكُم: وأبو حاتـم كبـري فـي العلو، وكان حيسد لفضلـه، مث أرخ وفـاته فـي لـيـ
مدرسة ألصحاب الـحديث، وجعل فـيها خزانة كتب، وجعلـها  الـجمعة اثمن شوال سنة أربع ومخسني، ودفن بقرب داره التـي جعلـها

 . 128، ص :  5، من امسه حممد ، ج :  لسان امليزان .ن بذلـها لـمن يريد نسخ شيء منهاتـحت يد م
= 
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 1يروي عن عائشة  ، (2) 5أمهما أمساء بنت أيب بكر الصديق و (1) 5بن الزبري  هللا عبد
وكان من أفاضل أهل املدينة  (5)روى عنه الزهري  ، (4) 5بن عمرو  هللاوعبد وأبيه  ، (3)

نصيبه من الليل وال ليلة يف املصحف نظرا ويقوم به ليلة ما ترك  مائهم ويقرأ كل يوم ربع القرآنوعل
أايم  كان  إذاو  ،قطعت رجله وذلك أن األكلة وقعت فيها فنشرها فما زاد على أن قال: احلمد هلل

 .(6) وحيملوا الرطب ثلم حائطه وأذن للناس أن يدخلوا فيأكلوا
 العجلي وقال، (7)ا عاليا مأموان ثبتايهيث فقت: وكان ثقة كثري احلدقال ابن سعد يف الطبقا

 ، وليس كما يدعى الكاتب هنا.(8)مدين، اتبعي ثقة، كان رجال صاحلا مل يدخل يف شيء من الفنت
وذكر أبو حامت التميمي يف مشاهري علماء األمصار أنه: من فقهاء املدينة وأفاضل التابعني 

يه عامة يومه، ل يوم ربع القرآن يف املصحف، نظرا ابلتدبر والتفكر فيذهب فوعباد قريش، كان يقرأ ك
الواىف ابلوفيات أنه يف ، كما ذكر (9)مث يقوم تلك الليلة به علي التدبر والتفكر حىت يذهب عامة ليله به

                                      
خمزوم،  عبد هللا بن الزبري بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، وأمه عاتكة ابنة أيب وهب ابن عمرو بن عائذ بن عمران بن (1)

،  3، ابب من امسه منهم عبد هللا ، ج :  إلصابة يف متييز الصحابةاال عقب له، وقتل يوم أجنادين يف خالفة أيب بكر شهيداً، 
 . 38ص : 

أمها قيلة، ويقال: قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسد بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، ويقال؛ بنت عبد العزى  (2)
حتت الزبري بن العوام وكان إسالمها قدمياً، بن عبد أسد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، كانت أمساء بنت أيب بكر 

بعبد هللا بن الزبري فوضعته بقباء، وتوفيت أمساء مبكة يف مجادي األوىل سنة ثالث وسبعني بعد مبكة وهاجرت إىل املدينة وهي حامل 
 . 344، ص :  4، ابب األلف ، ج :  اإلستيعاب يف معرفة األصحاب قتل ابنها عبد هللا بن الزبري بيسري ،

وأمها أم رومان بنت عامر بن عومير الكنانية  5عائشة بنت أيب بكر الصديق تقدم نسبها يف ترمجة والدها عبدهللا بن عثمان  (3)
ماتت سنة مثان ومخسني يف ليلة الثالاثء لسبع عشرة خلت من رمضان عند األكثر وقيل ولدت بعد املبعث أبربع سنني أو مخس 

، حرف العني املهملة  اإلصابة يف متييز الصحابة ن عيينة عن هشام بن عروة ودفنت ابلبقيع.ين عن بسنة سبع ذكره علي بن املدي
 . 231، ص :  8، ج : 

 .194، ص: 5ج: ابب العني،  - هثقاتابن حبان يف  (4)
 .194، ص: 5ج: ابب العني،  - هثقاتابن حبان يف  (5)
 .194، ص: 5ج: ابب العني،  - هثقاتابن حبان يف  (6)
 . 134، ص: 1، ج: ، الطبقة األوىل من أهل املدينةالطبقات الكربىابن سعد، ( 7)
 .133، ص: 1، ج: هثقاتالعجلي يف ( 8)
 .82، ص: 1ج: ذكر مشاهري التابعني ابملدينة، ، مشاهري علماء األمصارابن حبان، ( 9)

= 
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عزيز يف ونقل الشريازي يف طبقات الفقهاء قول عمر بن عبدال ،(1) أحد الفقهاء السبعة ابملدينة املنورة
 .(2)الزهري: عروة حبر ال تكدره الدالءول عروة: ما أحد أعلم من عروة بن الزبري، وق

أقوال العلماء يف عروة دون غريه من املؤرخني كابن اسحاق وابن سعد وغريمها نظرا  توأفرد
ح والتعديل لكل لكونه أقرب الرواة عهدا ابلسرية النبوية املشرفة، ولوال اإلطالة ألوردان أقوال علماء اجلر 

 من طعن به الكاتب.
 واملراجع: ، (3) 6 ابن اسحاق :ب

يف جوار املطعم   هللامل أيل الكاتب جهدا أيضا يف اهتامهما، فقال بعد إيراد دخول رسول 
بن عدي: " وأما ما حدث بعد ذلك، فقد مرت عليه املراجع مرا خفيفا، ما دام غري مالئم لبىن هاشم، 

 .(4)اق قد حذف ما يتعلق هبذه الفقرة "ويبدوا أن ابن إسح
ومن ذلك أيضا قوله يف حادثة اهلجرة: " ومن الصعب أن نكون متأكدين من طبيعة هذا اخلطر 
ومداه، فالرواية عن اهلجرة بشكل عام تتسم بوجود كثري من الزخارف املقحمة، وحىت املراجع األوىل رمبا 

ملضايقة بعد االجتماع قد تعرض لإلزعاج وا مد ال ختلو من اإلضافات، ومن املمكن أن يكون حم
 يف مكة ".

: ال يرجع أمر إثبات حذف شيء من كتاب سوى ابلرجوع لنسختني، أقولوللرد على ذلك 
ألننا إذا ، او إبقرار من الكاتب ابحلذف، خرى مثبت فيها احلذفأنسخة مثبت فيها ما مت حذفه، و 

 إفرتاض أي شيء بدعوى أن ذلك يبدو. سلكنا هذا املنهج يف البحث، فمن السهولة
أبنه يبدو أن وات قد اعتنق اإلسالم، لكن املصادر مل تشر  أقولى سبيل املثال ابإلمكان أن فعل

نبؤوىن بعلم إن ألذلك، أو أنه قد حذف ما يتعلق هبذا األمر من كتبه ما دام غري مالئم للنصارى... 
 كنتم صادقني.

                                      
 . 117، ص: 23، األلقاب، ج: الوايف ابلوفيات( الصفدي، 1)
 . 16، ص: 1، ج: فقهاء التابعني حسب األمصار ،طبقات الفقهاء، الشريازي( 2)
املطليب أبو عبد هللا صاحب املغازي اتبعي مدين رأى أنس بن مالك وسعيد بن املسيب ومسع  بن إسحاق بن يسار حممدهو  (3)

ا ابلسري واملغازي وأايم الناس وأخبار مجاعة كثرية من التابعني حدث عنه األئمة حيَي بن سعيد والثوري وابن عيينة وغريهم. كان عامل
دم ببغداد وحدث هبا ومات هبا سنة مخسني ومائة ودفن مبقربة اخلريزان يف املبدأ وقصص األنبياء وعلم احلديث والقرآن والفقه ق

 . 286، ص :  1 ، اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية لعبد القادر القرشي ، حرف الالم ، ج :اجلانب الشرقي رمحة هللا تعاىل.
 .277ص:  - يف مكة حممد ( 4)

= 
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 : (1) 6 والطربي ، 6 ابن هشام :ج
ؤه عليها إال أنه قام ابلطعن فيهما بشكل غري مباشر اوسريته، وثنرغم استدالل وات اببن هشام 

بقوله: " أحسن وصف ميكن أن توصف به السرية النبوية البن هشام أهنا رواية منقحة من سرية ابن 
 إسحاق ".

 أماكن أخرى، إال أنه يقول يف هناية الفقرة، " ووجدت بعض الفقرات املفقودة يف طبعته يف
 .(2)" احلذف هذا عن املسؤول هو كان  إذا مبا جنزم أن نستطيع ال ولكن

فالكاتب هنا ألقى بذور الشك بوجود نقص يف طبعة ابن هشام، وأتبع هذه البذور بسقيها 
مباء التشكيك، بعدم جزمه مبسؤوليته عن ذلك، وهنا تنبت لدى القارئ نبتة من الشك، أدانها اهتام 

 ، وإن مل جيزم هو بذلك.بعدم األمانة يف النقل ابن هشام
ومن ذلك أيضا طعنه اببن هشام والطربي جمتمعني، فيقول: " مع أن املعلومات اليت قدمها لنا 

 ابن هشام والطربي عما تبقى من احلقبة املكية قليلة.
قد وهي معلومات مستقاة من القرآن الكرمي، لكنها ليست صورة طبق األصل ملا ورد به، ل

 .(3)" بعينها اجتاهات يف املبالغة اليت قدمها ابن هشام فيها بعضكانت هذه املعلومات 
 : طعن وات هبا من انحيتني:أقولوللرد على ذلك 

 .األوىل: من انحية كوهنا غري مطابقة لألصل، رغم أهنا مستقاة من القرآن الكرمي
 .كوهنا مبالغ فيها:والثانية،

استدالال كعادته، فاملفرتض إلثبات ذلك املقارنة بني د لنا مثاال، وال ويف كال احلاليتني، مل يور 
 األصل والنسخة، وهو ما مل يتم التطرق إليه، وإثبات املبالغة بنفس السبيل أيضا.

                                      
 جعفر شيخ اإلسالم وصاحب التصانيف الباهرة. تويف سنة عشر وثلثمائة.حممد بن جرير الطربي اإلمام املفسر أبو  (1)

يماين قال السل ثقة صادق فيه تشيُّع ومواالة ال تضُر. أقذع أمحد بن علي الُسليماين احلافظ فقال: كان يضع للروافض. كذا قال
املعتمدين، وما ندعي عصمته من اخلطأ، وال حيل لنا أن ابن جرير من كبار أئمة اإلسالم  الّذهيب: وهذا رجم ابلظن الكاذب، بل

الكشف احلثيث عمن ، نؤذيه ابلباطل واهلوى، فإن كالم العلماء بعضهم يف بعض ال ينبغي أن يتأتى فيه وال سيما يف مثل إمام كبري
 . 221، ص :  1، حرف امليم ، ج :  ديثرمي بوضع احل

 .43، 42ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .  24ص:  - يف مكة  حممد( 3)

= 
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 : (1) 6 ابن سعد :د
أما ابن سعد، فنال نصيبه أيضا من تقليل القدر عند وات، حني عزا إليه أن مادته رغم كثرهتا، 

 اترخيية قليلة.ا ذات قيمة إال أهن
واندرا ما يكون ابن سعد هو املصدر الوحيد يف موضوع ذي أمهية، رغم إقراره أبمهية املعلومات 

 . (2) عن سرية الصحب الكرام
ال تقل أمهية عما أورده سواه من  6، أبن أمهية ما أورده ابن سعد أقولوللرد على ذلك 

 رواة السرية.
 النبوية اليت زعم وات أن ابن سعد مل يتطرق إليها، فكل مواضيع السرةية وأما املواضيع ذات األمه

 .النبوية السرية يف مهم غري وآخر مهم موضوع يوجد وال، مهمة
مث يثبت بعد ذلك  ،أضف إىل ذلك أن وات مل يدعم قوله ببعض ما أورده ابن سعد من مواضيع

 .ابلدليل أنه ال أمهية هلذه املواضيع
وأعقب من  ،ثراه هللاوطيب  ،كل من كتب يف هذه السرية العطرة  هللا. رحم ..أقولوأخريا 

 .انتقصهم ذال وهواان يف الدارين
  

                                      
يف بضعة « الطبقات الكبري « الواقدي ومصنف  كاتب، حممد بن سعد ابن منيع، احلافظ العالمة احلجة، أبو عبد هللا البغدادي (1)

وطلب العلم يف صباه، .د بعد الستني ومئة، فقيل: مولده يف سنة مثان وستنيوغري ذلك. ول« الطبقات الصغري « عشر جملدا و 
، سري  تني سنةمئتني، وهو ابن اثنتني وسوحلق الكبار. تويف ببغداد يف يوم االحد الربع خلون من مجادى اآلخرة، سنة ثالثني و 

 . 295، ص :  9أعالم النبالء ، الطبقة الثانية عشر ، ج :  
 .43ص:  - كةيف م حممد ( 2)
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 الثالث: شخصية الرسول الكرمي الفصل 
 

 : هللااملبحث األول: رسول 
 البعثة النبوية الشريفة.املطلب األول: قبل 

 املطلب الثاين: النبوة.
 .املطلب الثالث: دعوة قريش
 . هللااملبحث الثاين: مدح رسول 

 . هللااملبحث الثالث: الطعن والتشكيك يف رسول 
 املطلب األول: الطعن.

  املطلب الثاين: التشكيك.
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 : هللااملبحث األول: رسول 
 :املبحث إىل قسمنييف هذا املبحث، قسمت  

 األول: أذكر فيه ثالثة أمور:
 نبوية املطهرة قبل البعثة.األول: أطرح ما طرحه وات يف السرية ال

 ، ونظرة وات إليها.اثنيا على نبوة النيب  مث
 اثلثا وأخريا دعوة قريش وما ذكره فيها وات.و 

 :أما القسم الثاين، فسأعرض لتناقض وات مع شخصية النيب 
 .ه الطعن والتشكيك ب، مث ومدح وات له  هللارسول   
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 :* وات وما قبل البعثة النبوية الشريفة
 فريى وات أن النيب  حني تعرض وات للحديث عن فرتة ما قبل بعثة احلبيب املصطفى 

لسبب  أخذ عن ورقة بن نوفل يف بداية الدعوة فيقول: " ويبدو ورقة من بني الذين اتصل هبم حممد 
 ينقد ذكره مبا هو مد معرفته كتب املسيحية املقدسة، وال شك أن املقطع القرآين حني ردده حممد 

 .لورقة به
وقت مبكر  منذ ورقة مع مستمرة صالت عقد قد  اوهلذا فمن األفضل اإلفرتاض أبن حممد

 .(1)" ورقة أبفكار كثريا  وتعلم أشياء كثرية، وقد أتثرت التعاليم اإلسالمية الالحقة
ما أورده املستشرق وهو ،  أطرف ما قرأت من التعليق على مسألة حبريى أذكروللرد على ذلك: 

 بحريا الراهب. ب ئه يف موضوع لقا (2)وماس كاراليلت
تعلم منه النصرانية: " وإىن لست أدرى ماذا  يقول كاراليل تعليقا على ذلك، وأن الرسول 

 ! سكنا معه يف داره أقول عن ذلك الراهب سرجياس " حبريى " الذي يزعم أن أاب طالب وحممدا 
وهذا حق يوصل إليه البحث  ،لسن من أي راهب "وال ماذا عساه يتعلم غالم صغري يف هذا ا

 .(3) العلمي املتجرد من اهلوى
، يكفينا شهادة شاهد من أهل وات يف هذه املسألة، ألن وات اعتمد عند " احلكم أقولوهنا 

، (4)وهو صغري على وقائع السرية بنظرة اترخيية مادية، مشريا بذلك إىل حادثة شق صدر النيب 
                                      

، وكان معروفا  ، فإن ورقة كان على صلة وثيقة مبحمد يف ترمجة الشيخ: " فمن بني الرجال الذين عرفناهم مع حممد( 1)
عند قراءهتا مبا هو مدين لورقة بن نوفل  بدراساته لألانجيل فهذه اآلايت القرآنية اآلنف ذكرها " إقرأ... " كانت تذكر حممدا 

كان على صلة متتابعة بورقة بن نوفل منذ فرتة مبكرة على الوحي، واألفكار اإلسالمية    ل أن نفرتض أن حممدا به... ومن األسه
 .120ة قد تكون اختلطت إىل حد كبري أبفكار ورقة، ص: الالحق

إىل العربية  م " وقد عقد فيه فصال رائعا عن النيب، فنقله1840: آاثره: األبطال " م(1881 - م1795)  ليوماس كارلت( 2)
 . 53ص:  2، ج: املستشرقون -األستاذ على أدهم، والثورة الفرنسية ... اخل، املرجع: جنيب العقيقي 

دراسة اترخيية نقدية بكلية  - يطاينالسرية النبوية يف كتاابت االستشراق الرب رسالة ماجستري بعنوان:  أمل بنت عواض الثبييت، (3)
، 17: 2، 1ج:  البداية والنهايةابن كثري، ، ذكرت هذه القصة عند 144امعة أم القرى، ص: الشريعة والدراسات اإلسالمية جب

، ويف طبعة مكتبة 127، ص: 1ج:  ،السرية النبوية الصحيحةالعمري، ، 475، ص: 4ج:  - تفسري القرآن العظيمابن كثري يف 
 . 106، ص: 1الشارقة ج: 

 ، ابب الفن اخلامس هناية األرب يف فنون األدب، ورواه النويري يف حملمديةالشمائل اذكر هذه القصة حممد رشيد رضا،  (4)
 .36ص: 

= 
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السابقة بنبوة حممد ينفى بذلك البشارة وحبريى الراهب، ل
 (1). 

تلك هي الوقائع اليت هتيمن على حياة حممد )يقول وات:  وبعد حادثة حبريى، وقبل زواجه 
 .قبل زواجه، فمن وجهة نظر املؤرخ بعض هذه الوقائع موضع جدل 

وال شك أهنا تسميتها بذات الطابع الفقهي وهناك مع ذلك عدد كبري من الرواايت اليت ميكن 
 عىن الواقعي للمؤرخ.ليست حقيقة ابمل

ابلنسبة إليهم،  ألهنا حتاول وصف وقائع ميكن تسميتها لفرتات الحقة من حياة حممد 
ورمبا ميكن اعتبارها كتعبري ملن كان له عيون ترى فرأى، لو كان  ، وتكون ملحقا مناسبا حلياة نبيهم

 .(2)(ص كما يرويها ابن إسحاقهلا ويكفي أن نذكر أشهر هذه القصشاهدا 
مل يبني لنا الكاتب ما هو سبب كوهنا موقع جدل، وما هو نوع اجلدل  :أقولوللرد على ذلك 

 .بل ومل يذكر لنا مستنده يف كوهنا موضع جدل، كل ما يف األمر، فرض أنه موضع جدل ،احلاصل
 :عند وات * نبوة حممد 

ء من يل اخلالق "، أي: أن النبوة مل تكن اصطفاحني حتدث وات عن النبوة عزاها إىل " التخ
تعاىل، بل من إبداع عقلية النيب  هللا

أبنه: " قد ال يكون واعيا بكل   هللاكما أهتم رسول   ،(3) 
 .(4)ذلك يف البداية "

: كيف للداعي أن يبدأ دعوته وهو غري واع جلميع أبعادها، بل إن مرحلة اإلعداد أقولفنرد و 
 .(5)"نبيا إال رعى الغنم هللاما بعث : "تب تنفى هذه املسألة، وهو مصداقا لقوله كما مساها الكا

                                      
تعريب  يف مكة حممد جامعة امللك سعود نقال عن  -إشراف الدكتور خالد القاسم  ،مباحث يف االستشراق أجماد الرابيعة، (1)

 . 98 - 93ص:  يف ترمجة الدكتور الشيخ ،66شعبان بركات ص: 
عماد عن نقال  جامعة امللك سعود -إشراف الدكتور خالد القاسم  ،تقرير موجز عن املستشرق مونتجمري واتتييب، هيا الع( 2)

حممد ، 39ص: حبث مقارن يف منهج املستشرق الربيطاين املعاصر مونتجمري وات،  - املستشرقون والسرية النبوية الدين خليل،
 93، 92ص:  يف ترمجة الشيخ ،66ص:  يف مكة . 

يف مكة تعريب شعبان  جامعة امللك سعود، حممد  -إبشراف الدكتور خالد القاسم  ،مباحث يف االستشراق أجماد الرابيعة، (3)
 .127ص:  -، يف نسخة الشيخ: الوحي من النوع الكالمي التخيلي 20 - 19ص:  -بركات 

 .226ص:  - يف مكة  حممد( 4)
عن أىب هريرة  2229، برقم: 789، ص: 2ابب رعي الغنم على قراريط ج:  يف، صحيحهيف ونص احلديث عند البخاري ( 5)
  عن النيب  نبيا إال رعى الغنم "، فقال أصحابه  هللاقال: " ما بعثوأنت؟ فقال :  نعم كنت أرعاها على قراريط " :

= 
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سبحانه  هللاوحي من  وقد ذكر الكاتب يف موضع آخر، أن " الكلمات اليت تلقاهاه حممد 
 فخالف هنا ما ذكره هناك. (1)وقلبه منذ البداية " كانت مسألة حاضرة يف عقل حممد 

األخذ ابملفهوم الغريب احلديث للنمو التدرجيي لألداين، أي أن )مد من الواضح أن وات اعت
 يعمل وفق املقتضيات املرحلية لكل فرتة اترخيية.  الرسول أو النيب

رؤية  -ابتداء -ومن مث فإن منظوره للدين إمنا هو وليد مواضعات تلك الفرتة، فهو ال ميلك 
 .(2)(ية للعقيدة اليت جاء يبشر هبامشولية عن أبعاد دوره كنيب، وعن املالمح النهائ

 .(3)"" أهنا ال ميكن أن تكون اترخيية على أساس جلربيل  أيضا رؤية النيب  واتاستبعد و 
: ال بد عند إنكار واقعة اترخيية إثبات ذلك ابألدلة والرباهني التارخيية، أقولوللرد على ذلك 
 واالدعاء وحده ال يكفى.

 بسلسلة من السند للرواة الثقاة.ه الواقعة ؤرخون منهم أيضا أثبتوا هذفرواة احلديث املسلمون، وامل
فالواجب عند تفنيد ورفض هذه الرواية اإلتيان مبا يعضد ذلك، وإال فإن الدعوى هنا تكون 

ورغم أن وات تبىن منهجا نقداي جتاه كتاابت املستشرقني يف السرية، إال أنه يورد بعض ) ،ساقطة
 .(4) (م ملنهجه النقدي الذي اشرتطه على نفسهنتائجهم، دون استخدا

وإن مؤرخ منتصف  ،يقول وات: " إن املؤرخني أكثر إدراكا للعوامل املادية الكامنة وراء التاريخ
القرن العشرين يريد أن يسأل أسئلة كثرية عن اجلذور االقتصادية واالجتماعية والسياسية للحركة اليت 

كان يعتقد أبن هذه العوامل وإن   ،األيديولوجية و يقلل من جوانبهامن غري أن يهمل أ ؛بدأها حممد 
                                      

 ، ، ابب الصناعاتابن ماجة نسنو ، 11736، برقم: 34، ص: 9ج:  ابب جواز اإلجارة، ،سننهيف  ألهل مكة "، وعند البيهقي
 ،.2212، برقم: 727، ص: 2ج: 

 .259ص:  - يف مكة حممد ( 1)
املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات أجمد قورشة، سوسن هاكوز  (2)

 مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية،  ، حبثواملسيحيةأمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية 
حبث مقارن يف منهج املستشرق الربيطاين املعاصر مونتجمري وات، ص:  - املستشرقون والسرية النبوية خليل،عن ، نقال 59، 58ص: 
 .ي لألداينيف مسألة النمو التدرجي مع غريه من املستشرقنييف ذلك قد اشرتك  وات أشار خليل إىل أنو  ،177

 فلهاوزن " مقارنة ابلرؤية اإلسالمية  -بروكلمان  -دراسة اترخيية آلراء " وات  االستشراق يف السرية النبوية -األمني  هللاعبد ( 3)
 ، بلفظ: " وهو أمر خمالف للتاريخ ".107ويف ترمجة الشيخ ص:  - 39ص:  -
  عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممدالعيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية  نعمات حممد اجلعفري، (4)

 .206ص:  الكويت،جامعة  -، حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية يف املدينة يف مكة، حممد 
= 
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 .(1)"ال حتتم سري حركة التاريخ، إال أنه يعرتف أبمهيتها 
وبعض معاصريه يعزى يف  وخيتم وات كالمه بقوله: " إن التوتر الذي كان يشعر به حممد 

 .(2) اس االقتصادي حلياهتم "النهاية وبال شك إىل هذا التنافر بني سلوك الناس الواعي واألس
يعترب نفسه  ويف سبيل التأكيد على هذا األمر يقول وات يف موضع آخر: " لقد كان حممد 

سبحانه يف األساس لقريش، أو لقريش فقط، ومل تكن هناك إشارة قبل موت أيب طالب  هللانبيا أرسله 
 .(3) فكر يف مد رسالته للعرب كافة " إىل أنه 

" أكثر اآلايت اليت تكلمت عن  :على هذا الكالم يف حاشية الرتمجةخ يف تعليقه يقول د. الشي
 عموم رسالة اإلسالم نزلت يف سور مكية، مما يدل على أن عموم الرسائل كان مفهومها لدى الرسول

 .من أول األمر 
أيضا: كيف له أن يدعى مثل هذا االدعاء أبنه مل يفكر بذلك قبل موت أيب طالب،  ويضاف

" اي عم كلمة واحدة تعطوهنا،  :مام املأل من قريشوقد أثبتت كتب السرية أنه قال لعمه أبو طالب أ
 .(4) متلكون هبا العرب، وتدين لكم هبا العجم، فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات "

ىل يف املرحلة األو  الشيخ قد اعتذر للكاتب أبن مراده أن تفكري الرسول  هللاعلما أن د. عبد
 .موجها إىل قريش الذين كان يعتربهم عدته لنشر دعوته بعد ذلك من الدعوة كان
لوال أنه تعرض هلذا األمر مسبقا، ملا طرحناه آنفا، ولعل الدكتور الشيخ أعلم منا وأبصر  :فأقول

 هبذا الكاتب ومراده.
 منت الرتمجة. أيضا اعتذر للكاتب يفومل أورد هذه املالحظة يف احلاشية ألن الدكتور الشيخ 

 ولبيان أنه  ومما افرتضه وات من أمور مل تثبت، وما ذلك إال حماولة منه النتقاص الرسول 
 قد قدم تنازالت، ووضعت عليه شروط.

                                      
 بلفظ آخر. 289، ونسخة الدكتور الشيخ ص: 41ص:  - االستشراق يف السرية النبوية -األمني  هللاعبد ( 1)
املنظمة العربية  -مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  ،ج مونتجمري وات يف دراسة نبوة حممد منهجعفر الشيخ إدريس: ( 2)

 . 20ص:  - يف مكة حممد  ،1/237 مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية - العلومللرتبية و الثقافة و 
 .274ص:  - يف مكة  حممد( 3)
، قصة السرية النبويةابن هشام يف ، 122، ص: 3ج:  ، هللاب كيفية بدء الوحي إىل رسول ، ابالبداية والنهاية ،ابن كثري (4)

 وفاة أيب طالب وما جاء فيه. ،السرية النبوية، ابن إسحاق، 224، ص: 2أيب أزيهر الدوسي، ج: 
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دخل يف جوار املطعم بن عدي بشروط فقال: " وميكننا أن نتصور أن ذلك مت  فذكره أنه 
 .(1)ذا "در ال تشري لشيء من هوفقا لشروط، رغم أن املصا

: ما من داع للرجوع لكتب السرية، إذ ثبت من كالم وات ما يفند هذا أقولوللرد على ذلك 
االدعاء، وما ذاك إال قوله " أبن املصادر ال تشري لشيء من هذا "، فأىن له افرتاض ما افرتضه، أو 

 إثباته من ابب أوىل.
كر ما يريد، أن يقرن افرتاضه هذا مث أمل يكن من األوىل يف حق وات حني مل تسعفه املراجع بذ 

 ، فيقيس عليها.ضت عليه حبادثة مشاهبة لشروط فر 
أمل حياول أهل مكة يف الفرتة اليت سبقت هذه الواقعة أن يفرضوا عليه شروطا ختالف ما أرسل 

 ؟به 
حني أرسل أريقط   هللاالف ما ادعاه وات، فرسول أما ما ورد يف كتب السرية، فيثبت خ

 ل لـه فليأت.ن عدي ليجريه، قال: نعم قللمطعم ب
معه هو وبنوه ستة أو  فلما أصبح خرج  ،، فبات عنده تلك الليلة هللافذهب اليه رسول 

: طف، واحتبوا حبمائل سيوفهم يف  هللاسبعة متقلدي السيوف مجيعا، فدخلوا املسجد وقال لرسول 
 املطاف.

س بع، قال: ال بل جمري، قال: إذا ال ختفر، فجلفأقبل أبو سفيان إىل مطعم فقال: أجمري أو ات
 طوافه.  هللامعه حىت قضى رسول 

"، أي تنازل قد يظهر من الرواية  (2) ، وذهب أبو سفيان إىل جملسهفلما انصرف انصرفوا معه
 وكيفية الرواية تثبت أنه دخل معززا مكرما.

لرواايت ما يدعيه وات من ابلبيت وعلى مرأى من أيب سفيان نفسه، ومل تورد ا بل وطاف 
 لتنازالت. ه إفرتاض شروط عليه، وتقدمي

، وإن مل يتبعه ومل يعلن إسالمه بشرى زخارى ميخائيل وذكران مسبقا أن ممن أثبت نبوة حممد 
،  نبوته إلثبات فصال فيه وعقد ... هكذا بشرت األانجيل "، هللامن خالل كتابه " حممد رسول 

 :ومنها  نبوته إلثبات أدلة فيه أورد
                                      

 .277ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .137، ص: 3، ج:  هللا، ابب كيفية بدء الوحي إىل رسول البداية والنهاية ،ابن كثري (2)
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 . (1)بساطته وزهده كما قال بوديل - 1
يبغى بدعوته متجيد نفسه، أو خاصة قومه، ملا جعل ألهل الكتاب يف  لو كان حممد  - 2

 كتابه كرامة ومنزلة.
 .آهلتهم بعيب يفاجئهم ومل استدرجهم بل، حلظة أول من وملا قاوم املشركني - 3
وح عائد مايل تضمه له خزينة، شخصي لكان هلذه الفتكذلك، يبغى جمده ال  ولو أنه  - 4

 .(2)ولكنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي يف شعري إشرتاه لطعام أهله
 أحيسب يف املخادعني والكذابني واملضللني، من يرد كل هذه الدنيا اليت وضعت بني يديه.

ال ذلك ما جاء يف روح اخلاطئة هلا، مثوقد ذكرها وفند الش بشارات األانجيل مبحمد  - 5
 (، وقد عقد هلا فصال خاصا ميكن الرجوع إليه.20 - 17: 18ر التثنية )سف

من حديثه، خيتلف يف بيانه عن أسلوب  وميكن أن نضيف إىل هذا أن ما نطق به النيب  - 6
 القرآن املعجز.

من  ليس، و نزل على النيب  وهذا االختالف الكبري بني األسلوبني دليل على أن القرآن وحي
إبداعه وإنشائه، وهو دليل نبوته، إذ األسلوب من مسات الشخصية، وقد رأينا القرآن خيتلف عن أسلوب 

النيب 
 (3). 

لكن أوردته رغبة له سابقا،  مت اإلشارةو ذكر ما قاله بعض علماء الغرب، أيف ختام هذا املبحث 
 .يف إمتام التصور العام للمبحث

منعته الكنيسة من إصداره، فلم ير   عن حممد انرد شو كتاابحينما ألف بر ذكرت مسبقا أنه 
                                      

دليل على أنه رسول  -لو أراد  -يف طعامه ولباسه، ويف يده أن تساق له الدنيا مجيعا  يقصد قول بوديل: إن بساطة حممد ( 1)
 .60ص:  - السرية النبوية وأوهام املستشرقني ، عبد املتعال اجلربي، هللا

 مل يدرك شيئا من ذلك، لقلنا: فما ابلك حبنني وتوزيع غنائمها علىو  ،فإن اعرتض معرتض: أبن هذا كان يف آخر عمره ( 2)
لعروة " وهو  1وما ابلك بقول عائشة  ،املؤلفة قلوهبم، فهو من كان يرسل املائني من اإلبل هلم، ومل يرجع على أهله ولو بشاة 

" رواه انر  هللاالثة أهلة ما يوقد يف أبيات رسول إن كنا لننظر إىل اهلالل بعد اهلالل ث هللايت والراوى املفضل لوات ": اي ابن أخ
بل وقبل البعثة فقد عرف أن أابه كان فقريا، وحال عمه أبو طالب كحال  ،902، ص: 2، ج: 2518، برقم صحيحهالبخاري يف 

ابُب َما َجاَء ذي يف سننه، رواه الرتم اللـهم أحيين مسكيناً وأمتين مسكيناً واحشرين يف زمرة املساكني " :أبيه، بل وكان من دعائه 
َهاِجرِيَن يَدُخُلوَن اجْلَنََّة قـَْبَل أَغْ 

ُ
 .54، ص: 7، ج: 2392، برقم ِنَيائِهمَأنَّ فـَُقرَاَء امل

 .62ص:  -السيرة النبوية وأوهام المستشرقين  عبد المتعال الجبري، (3)
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، كتب رأيه يف هذا الدين النور قط، وحينما رأى تولستوي احلملة الظاملة على االسالم، وعلى رسوله 
كلمة   أي على -الذي انل إكباره، فكان جزاؤه على ذلك   هللاالذي أعجب به، واعتذر من رسول 

 .(1) هللامن رمحة  أن حرمه البااب -احلق 
 :* وات ودعوة قريش

يف الدعوة،  لقومه، حاول إثبات أمور منافية ملنهجه   هللاحني تطرق وات لدعوة رسول 
 .(2) قد ركن إليهم يف البداية شيئا قليال للوصول إىل مزااي مادية ""  مثال أنه فيذكر 

، فقال: (3)للعروض املقدمة منهم ما أثبته وات يف كتابه من رفضه  إبثبات وللرد على ذلك:
رفض الصفقة املعروضة عليه، أو بتعبري آخر، رفض املساومة   هللا" كل هذه احلقائق تؤكد أن رسول 

 .(4) " هللاعلى دين 
وهذا إقرار من الكاتب مبنهجه  ،(5) لعروضهم " رفض حممد وأكد أيضا يف موضع آخر " 

رى.، وإن برر رفض هذه العروض بتربيرات أخ 
بل واحلق يقال أن الكاتب أبدع حني بني أن " رفض هذه العروض هو االجتاه العام ملسلكه 

 :ألنه 
 .املسيطرة دوافعه من بني من غري احملتمل أن يكون طموحه السياسي  -
 جمرد نذير. والقرآن الكرمي يكرر إبصرار املرة تلو املرة أن حممدا  -
 عذاب. أو نعيم يعقبه حساب من وينذرهم سناال حيذر أن ببساطة  مهمته وأن -
ال يريد أي أجر أو مكافأة من البشر، وإمنا  - سابقنيمثله مثل األنبياء ال وأن حممدا  -

 سبحانه فحسب. هللاينتظر ثوابه من 
وال شك أن الرتكيز على هذه املعاين يعد مبثابة الرد على اهتامه أبنه يبتغى حتقيق مصاحل 

                                      
الم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسأجمد قورشة، سوسن هاكوز  (1)

، 52، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األردنية، ص: واليهودية واملسيحيةأمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن 
 . 10، 9ص:  - أضواء على مواقف املستشرقني املبشرينشوقي أبو خليل، 

 .225ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .218ص:  - يف مكة  حممد( 3)
 .220 :ص - يف مكة حممد ( 4)
 .264ص:  - يف مكة  حممد( 5)

= 



116 

 .(1)لشخصه "
ذلك أن هذا الركون مل يثبت ال يف كتاب وال يف سنة، ومل يربهن الكاتب على ذلك  إىل أضف

 وال حىت بواقعة واحدة.
وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿: بقوله تعاىل تعاىل تثبيته لرسوله  هللاأما يف القرآن الكرمي، فقد أثبت 

 .(2)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
 ،(3)حمددة"غواء يف هذه اآلايت غري "وطبيعة اإلغراء أو اإل :إال أن وات حني تعرض هلذه اآلية قال

 .إجابة عن هذا السؤال .. ارجع لكتب التفسري لتجد.له أقولف
السرية يف اآلايت  من معينة ملواضع حمددة غري تكون قد بعض اآلايتفإن  ،ولتوضيح األمر

 .ويف كتب التفسري وكتب السرية ،عينها، إال أهنا حمددة يف آايت أخرى
املال والرايسة... اخل، فقال: "  م عرضوا عليه ن الكاتب نفسه ذكر أهنأما يف هذا املوضع فإ

يف   وأحياان عرضوا عليه ،الثروة والزوجة احلسنة ومركز الصدارة عليه فأحياان يقال أبهنم عرضوا 
 .(4) تعبريات أكثر عمومية زعامة قريش يف اجملالني الديين والتجاري "

نظرا ملا  ،أو من كتب السنة والسري ،املعلومات من الكتابمن املؤكد أن الكاتب استقى هذه 
ما يف القرآن أضف إىل ذلك  ،أوِت من قوة واطالع يف املصادر، فذكر تنوع وتعدد إغراءاهتم له 

 .حمددة غري أبهنا قال أنه إال، أيضا هلا ذكر الكرمي من
أبنه سعى " للوصول   هللامناقضا نفسه يف الوقت ذاته حني اهتم رسول وقد كان " وات " 

 .(5) إىل مزااي مادية كالىت عرضوها عليه "
" مل يرفض عروضهم لعدم ثقته فيهم أو لطموحه الشخصي الذي مل يتم إشباعه  بل يزعم أنه 

 .(7) " سيحقق جناحا سريعا لدعوته " :مربرا ذلك الحقا بقوله أن هذا الركون ،(6) بعد "
                                      

 .املرجع السابق ( 1)
 .74اآلية:  - سورة اإلسراء( 2)
 .220ص:  - يف مكة  حممد( 3)
 .216ص:  - يف مكة  حممد( 4)
 .225ص:  - يف مكة حممد ( 5)
 .218ص:  - يف مكة حممد ( 6)
 .225ص:  - يف مكة  حممد( 7)
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إن الكاتب أجاب يف موضع آخر حني أقر أنه كران آنفا، فخالفا ملا ذ  :أقولوللرد على ذلك 
 بل إنه عرض عليه ،مل يسعى هلذا األمر. 

يف حمكم التنزيل   هللاومنطقيا فإن هذه الدعوى املبنية على التناقض أىن هلا النجاح، وقد بني 
 .(1) ﴾حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث﴿ :فقال ،منهجه 

هداية اإلنس  ان أمسى وأعلى آايت طموحه د كفق ،أما مسألة طموحه الشخصي 
 طموح سوى هذا الطموح. واجلان، ودخوهلم اجلنة وجناهتم من النريان، ومل يثبت له 

ومما ادعاه الكاتب أيضا وهو مناف للحقيقة وللواقع التارخيي قوله: " مل يكن أهل مكة يقيمون 
 أفرى املفرتايت.وزان للشعر "، وهذا من 

: أبنه أورد قبل هذه العبارة قوله: " كان التعبري عن الرأي العام، وصياغة أقولك وللرد على ذل
 .(2) مهمة الشعراء " -يف األساس  -قيمه 

ويرد على نفسه أيضا فيقول: " ما نعلمه من خالل التاريخ التقليدي للعصر اجلاهلي، ومن 
 .(3) من إحلاقه هبذه الدراسة "خالل األشعار أمر مهم، ال بد 

ا وبناء على ما افرتضه الكاتب، كان إدراج اعتقاد وات أمر ال بد من إحلاقه هبذه الدراسة، ذل
 وهو السبب يف تفصيل هذه املسألة أيضا.

سجل للشرف الرأي العام، وهلذا الرأي 
ُ
يقول الكاتب أيضا يف ذات املوضوع: " كان الَقّيم وامل

وكان املسؤولون يتضاءلون أمام  ،قولون قوة معينةيتكون من الشعراء، وينعكس فيما يالعام الذي كان 
األشعار القدمية على قدر كبري من املدائح  وحتتوى ،األعمال اليت قد جتلب هلم اخلزي أو لقبيلتهم

 .(4) لفضائل قبيلة وحسناهتا وهجاء لرذائل قبائل أخرى وأخطائها "
افه أبن " الثروة قادرة دوما على ومن أدل ما قال وات على أهنم كانوا يقيمون وزان للشعر، إعرت 

 .(5) رورة "شراء مديح الشعراء عند الض

                                      
 .109اآلية:  - سورة الشعراء( 1)
 .156ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 .152ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .76ص:  - يف مكة  حممد( 4)
 .157ص:  - يف مكة حممد ( 5)
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صاحب الثروة أبهنا وسيلته " لدفع مثن املديح الذي يقدمه وقال أيضا يف معرض حديثه عن 
 .(1) الشعراء "

فإن مل يكن للشعر وزن، فهل من رجاحة عقل صاحب الثروة أن يشرتى ما ال قيمة له، أو 
 .بل ما ال مثن له، لقد أبعد وات يف هذا األمر كثريايدفع ماال مقا

يكفي  " :حيث يقول (2) وهو ديزيريه بالنشيه، لريد عليهمث نرتك اجملال لشاهد من أهل وات 
كما   لو كان كاذاب أن الصناعة الوحيدة لقريش كانت الشعر، وبسهوله كان ميكن كشفه وتعرية كذبه

 .(3) "يدعي املغرضون 
خمالفا ملا ذكره وات، بل إن أهل مكة حني عجزوا عن تثبيط النيب  واقع التارخييمث أمل يكن ال

  للدعوة كان مما اهتموه به  أنه شاعر، لعلمهم ما للشعر من وزن، وما له من أتثري، فهو ادعى
 لقبول العرب ادعاءهم، واهتامهم له به.

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿: عنه هذه الصفة بقوله وقد نفى رب العزة 

 .(4)﴾ېئ ېئ
بل وذكر املوىل تبارك  ،أي ابسم الشعراء ،أضف لذلك أن القرآن الكرمي به سورة كاملة ابمسهم

وليس املقام هنا لبيان سبب الورورد  ،(5)اآلايت" ﴾َوالشَُّعرَاُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ ﴿ :وتعاىل أحواهلم بقوله
 .فاكتفينا ابإلشارة إليه ،وتفسري هذه اآلايت

أتكيدا لذلك ذكر يف احلديث: " إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر   هللابل إن رسول 
  .(6) حلكمة "

لقريش  من املعلوم أن الشعر كان مبثابة السالح اإلعالمي للعرب آنذاك، وأن هجاء حسان 
                                      

 .158ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 . مستشرق ومفكر فرنسي له كتاب دراسات يف اتريخ األداين، ومل أقف له على ترمجة( 2)
، أنور حممود زانتى، من http://rasoulallah.net، املرجع: هللاوادعاؤه أبن القرآن من عند  حاشاه   أي: كذب حممد( 3)

 . معجم إفرتاءات الغرب على اإلسالم
 .69اآلية:  - سورة يس( 4)
 . 224اآلية:  -سورة الشعراء  (5)

، كنز العمال املتقى، ،13802، برقم: 133، ص: 19ج:  ، ، مسانيد الصحابةواملراسيلجامع املسانيد ، السيوطي (6)
  .255، ص: 31، ص: 1، الباب األول، ج: املقاصد احلسنة ،لسخاويا، 8968، برقم: 624، ص: 1اجمللد الثالث، ج: 

= 
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 .كان أشد عليهم من وقع السيوف
ألهنم  بقتلهم ولو تعلقوا أبستار الكعبة أهدر دماء أانس يف فتح مكة، وأمر  هللابل إن رسول 

 . أبشعارهمنيهجوا املسلم
كلهم أهدرت دماؤهم   ،  (3) وكعب بن زهري (2)واحلويرث بن نفيد  (1) بن خطل هللا عبدف

  هللاواملسلمني، وكان من توبة األخري أن قدم على رسول   هللابسبب الشعر واهلجاء لرسول 
 .ته املعروفة " ابنت سعاد "قصيدببقصيدة مبداي فيها توبته، 

أبشعار فيها هجاء للمسلمني،  نيتغن نن أيضا يوم الفتح بسبب أهنبل من النساء من أهدر دمه
 .(6) موالة بىن املطلب (5) بن خطل قريبة وفرنتا، وسارة هللاعبد (4) كقينتا

                                      
ب السري من املهذب امسه عبد العزى وقيل امسه غالب بن يوم فتح مكة بقتله، مذكور يف اب ابن خطل الكافر : أمر النيب  (1)

عبد هللا بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثري بن تيم بن غالب كذا مساه ابن الكليب، ومساه حممد بن إسحاق عبد هللا بن خطل 
ارتد وكانت له قينتان يغنيان هبجاء  والسبب يف قتله أنه كان أسلم مثحريث  بفتح اخلاء املعجمة والطاء املهملة، قيل قتله سعيد بن

 . 33 ، ص :  1، احلسن بن علي ، ج :  مقاتل الطالبيني املسلمني.
رؤية ورواية عن أيب بكر الصديق روى عنه ، وجلبري كالب   بن نقيد بن عبدالدار بن قصي بن احلويرثبن  جبريهو والد  (2)

ح تورآه ومل يرو عنه شيئا وقتل أبوه يوم الف ة وقال أبو عمر درك النيب عبدالرمحن بن سعيد بن يربوع ذكره بن شاهني يف الصحاب
والصواب  كافرا قتله علي بن أيب طالب وقال أبو عمر يف صحبته نظر قلت وروى بعضهم هذا احلديث فسماه جبلة وهو تغيري

 . 628، ص :  1، اجليم بعدها الباء ، ج : اإلصابة يف متييز الصحابة جبري.
وكانت حملتهم يف بالد غطفان فيظن الناس أهنم من  بن رايح املزين ، بن أيب سلمى، واسم أيب سلمى ربيعة بن زهري بكع  هو (3)

ابنت  بعد انصرافه من الطائف فأنشده قصيدته اليت أوهلا: غطفان أعين زهريًا وبنيه، وهو غلط قدم كعب بن زهري على النيب 
، فصنع فيهم حينئذ شعراً، وال ا وأثىن فيها على املهاجرين ومل يذكر األنصار، فكلمته األنصارالقصيدة أبسره سعاد فقليب اليوم مبتول

 . 373، ص :  3، ابب من امسه كعب ، ج :  اإلستيعاب يف معرفة األصحابأعلم له يف صحبته وروايته غري هذا اخلرب،
ا قد تـَُعدُّ للِغناء، وهذا جّيد َغرْيَها،  : اأَلمُة، مغّنيًة كانت أو الَقْينةَ مثىن قينة ، و ( 4) والَقنْي:  -وقال قوٌم: إمّنا مسّيت بذلك ألهنَّ

 . 840، ص :  1مقاييس اللغة ، ج : الَعْبد.
بِِه، وََكاَنْت َقْد َقِدَمْت َعَلى فـَتُـَغىّن  ُمَغنّـَيًة نـَّواَحًة مبَّكَة فـَيُـْلَقى َعَليـَْها ِهَجاُء َرُسوِل اَّللِّ  َمْوالُة َعْمرِو ْبِن َهاِشمٍ  َساَرةُ وََكاَنْت  (5)

: )َما َكاَن َلك ىِف ِغَناِئك َونَِياِحك َما يـُْغِنيك(، فـََقاَلْت: اَي  َتْطُلُب أَْن َيِصَلَها َوَشَكْت احْلَاَجَة، فـََقاَل َرُسوُل اَّللِّ  َرُسوِل اَّللِّ 
ُهْم بِبَ حُمَّمُد، إّن قـَُرْيًشا ُمْنُذ قُِتَل َمْن قُِتَل مِ  َوأَْوقـََر هَلَا بَِعريًا َطَعاًما، فـََرَجَعْت إىَل قـُرَْيٍش  ْدٍر تـَرَُكوا مَسَاَع اْلِغَناِء، فـََوَصَلَها َرُسوُل اَّللِّ نـْ
نَـَتاِن يـَْوَم اْلَفْتِح أَْن تـُْقَتَل فـَُقِتَلْت يـَْوَمِئٍذ، َوأَّما اْلقَ َوِهَى َعَلى ِديِنَها، فََأَمَر هِبَا َرُسوُل اَّلّلِ  بَِقْتِلِهَما، فـَُقِتَلْت إْحَدامُهَا؛  فََأَمَر َرُسوُل اَّلّلِ يـْ

َتْت َمَن ُعْثَماَن ْبِن َعّفاَن َرِضَى اَّلّلُ َعْنهُ َفَماأَْرَنُب أَْو فـَْرتـََنا، َوأَّما فـَْرتـََنا فَاْستُـْؤِمَن هَلَا َحىّت آَمَنْت َوَعاَشْت َحىّت ُكِسَر ِضَلٌع ِمْن َأْضالِعَها زَ 
 . 7، ص :  4ج : املغازى للواقدي َوأَْلَفنْيِ تـَْغِليظًا لِْلُجْرِم. ِدْرَهٍم ِسّتَة آالٍف ِديـَتُـَهافـََقَضى ِفيَها ُعْثَماُن مَثَانَِيَة آالِف  ِمْنهُ 
للبيهقي، ابب من  دالئل النبوة، 316، ص: 8، كتاب املغازي، ج: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( وردت القصة يف 6)
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قاله ملتمسا مائة من اإلبل لشعر   (1)أمر إبعطاء عباس بن مرداس  ومن ذلك أيضا أنه 
 . هللاسول أعطيات ر 

مع من  العباس بن مرداس  هللا قال: أعطى رسول  (2) الرمحن بن أيب الزاندعبدفعن 
 :يف شعر فقال  هللارسول  عباسأعطى من املؤلفة قلوهبم فأعطاه دون املائة، فعاتب 

 أجتعل هنيب وهنب العبيد
 

 (3) بني عيينة واألقرع 
                                       

 . 289، ص: 14، كتاب اجلهاد والسري، ج: عمدة القاري، 61، ص 5بقتله، ج:    هللا أمر رسول
العباس بن مرداس بن أيب عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن احلارث بن حيَي بن احلارث بن هبثة بن سليم أبو الـهيثم (   1)

د قتلـهما اجلن ولـهما يف ذلك قصة وشهد العباس بن مرداس والد أيب سفيان يف يوم واحالسلمي مات أبوه وشريكه حرب بن أمية 
 األقرع بن حابس وعيينة بن حصن من غنائم حنني أكثر مما أعطاه :  الفتح وحنينا وهو القائل ملا أعطى النيب  مع النيب 

 أجتعل هنيب وهنب العبيد *** بني عيينة واألقرع
 عحابس *** يفوقان مرداس يف جمموما كان حصن وال 

ابملشلل وهو متوجه إىل فتح مكة ومعه سبعمائة من قومه فشهد  األبيات. والعبيد ابلتصغري اسم فرسه وقال بن سعد لقي النيب 
حدث  هبم الفتح وذكر بن إسحاق أن سبب إسالمه رؤاي رآها يف صنمه ضمار وزعم أبو عبيدة أن اخلنساء الشاعرة املشهورة أمه وقد

جلسائه  اجلاهلية وسأل عبدامللك بن مرواننة وعبدالرمحن بن أنس السلمي ويقال أنه ممن حرم اخلمر يف وروى عنه كنا عن النيب 
  من أشجع الناس يف شعره فتكلموا يف ذلك فقال أشجع الناس العباس بن مرداس يف قولـه: 

 أكر على الكتيبة ال أابيل *** أحتفي كان فيها أم سواها
 . 512، ص  3صرة ، اإلصابة يف متييز الصحابة ، ذكر من امسه العباس ، ج : وكان ينزل البادية بناحية الب

تغري حفظه ملا قدم بغداد وكان فقيهاً، من  صدوق، موىل قريش،  املدينهللا بن ذَْكوان،  ، عبدِ  الرمحن بن أبـي الزاند عبد(   2)
 1، ابب عبد الرمحن ، ج :  تقريب التهذيب،  بع وسبعون سنة، وله أر  أربع وسبعنيالسابعة، ويل َخرَاج املدينة َفُحِمد، مات سنة 

 . 569، ص : 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية ابجليم يريد عيينة بن حصن الفزاري ، واألقرع بن حابس التميمي ، و (   3)

فلقب عيينة ألنه كان أصابته شجة فجحظت  مصغرا بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الفزاري أبو مالك يقال كان امسه حذيفة
 نا والطائف وبعثه النيب عيناه قال بن السكن له صحبة وكان من املؤلفة ومل يصح له رواية أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حني

اإلصابة يف متييز ، لبين متيم فسيب بعض بين العنرب مث كان ممن ارتد يف عهد أيب بكر ومال إىل طلحة فبايعه مث عاد إىل اإلسالم 
 . 638، ص :  4، العني بعدها الياء ، ج :  الصحابة

وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وفد على النيب ، مي بن عقال بن حممد بن سفيان التميمي اجملاشعي الدرا األقرع بن حابسو 
ا قيل لـه األقرع لقرع كان برأسه وكان وقال بن دريد اسم األقرع بن حابس فراس وإمن، وهو من املؤلفة قلوهبم وقد حسن إسالمه 

ان هو واجليش وذلك يف زمن شريفا يف اجلاهلية واإلسالم واستعملـه عبداللـه بن عامر على جيش سريه إىل خراسان فأصيب ابجلوزج
عشرة من بنيه عثمان وذكر بن الكليب أنه كان جموسيا قبل أن يسلم وقرأت خبط الرضي الشاطيب قتل األقرع بن حابس ابلريموك يف 

 . 252، ص :  1، األلف بعدها قاف ، ج :  اإلصابة يف متييز الصحابةواللـه أعلم. 
= 
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 بسوما كان حصن وال حا
 

 يفوقان مرداس يف اجملمع 
 وما كنت دون امرئ منهما 

 
 تضع اليوم ال يرفعومن  

" أرأيت قولك أصبح  : للعباس ، فقال النيب أبياته إىل النيب  فرفع أبو بكر  :قال 
 .هنيب وهنب العبيد بني األقرع وعيينه "

 ،"؟كيف قال:"  ال قف ،ليس هكذا قال " هللا" أبيب وأمي اي رسول  :فقال أبو بكر 
 . كما قال عباس   فأنشده أبو بكر

" أبيب أنت  : فقال أبو بكر ،أو بعيينة " ،" سواء، ما يضرك بدأت ابألقرع :فقال النيب 
 وال ينبغي لك ". ،ما أنت بشاعر وال راوية

ففزع  " إذهب اي بالل فاقطع لسانه "، فذهب بالل  :  (1) لبالل  هللافقال رسول 
يقول: اي معشر املسلمني أيقطع لساين  فجعل عباس  ،ميثل به ، وقالوا أمر بعباس ها أانسمن

 .ال أعود أبدا  هللابعد اإلسالم، اي رسول 
أن أكسوك وأعطيك  جزعه قال: إنه مل أيمرين أن أقطع لسانك، أمرين  فلما رأى بالل 

 .قطعوه ابلعطية من الشاء والغنمعين لسانه"، أن يبقولـه: "اقطعوا   هللاوإمنا أراد رسول  ،" (2) شيئا
األشعار القدمية على قدر كبري من املدائح لفضائل  أشار الكاتب هلذه املسألة بقوله: " وحتتوىو 

 .(3) قبيلة وحسناهتا، وهجاء لرذائل قبائل أخرى وأخطائها "
ن قدرها، ومن ط مخر حيوقد صدق الكاتب يف هذا، فإن بيتا من الشعر لريفع شأن قبيلة، وآ

                                      
بالل بن رابح احلبشي املؤذن وهو بالل بن محامة وهي أمة اشرتاه أبو بكر الصديق من املشركني ملا كانوا يعذبونه على هو  (1)

بينه وبني أيب عبيدة بن اجلراح مث خرج بالل بعد  املشاهد وآخى النيب وأذن لـه وشهد معه مجيع  التوحيد فأعتقه فلزم النيب 
 . 455، ص :  1بعدها الالم ، ج :  ءاإلصابة يف متييز الصحابة ، البا، شام جماهدا إىل أن مات ابل النيب 

، برقم: 130، ص: 7ج: ابب إعطاء املؤلفة قلوهبم على اإلسالم،  ،صحيحهيف  رويت هذه القصة من عدة طرق، رواه مسلم( 2)
ابب من  ،سنن البيهقيالبيهقي يف ، 4736، برقم: 115، ص: 5، ذكر ما يستحب لإلمام إعطاءه، ج: ابن حبان، و2396

، ابب رجوع دالئل النبوةيف البيهقي، ، 13334، برقم: 107، ص: 10ج: ، يعطى من املؤلفة قلوهبم من سهم املصاحل مخس
، ص: 18ج:  ، السلمي ، العباس بن مرداسراسيلجامع املسانيد واملالسيوطي، ، 179ص: ، 5إىل اجلعرانة: ج:   النيب

 . 12693، برقم: 375
 .76، ص: يف مكة  حممد( 3)

= 
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 .أربعني سنة أكثر مناهلجاء  (1) الفرزدقو  جرير ذكر ما حدث حني تبادلأمثلة ذلك 
للراعي  وكان كثري من الشعراء ينزلقون يف هذه املناظرة مؤيدا شاعرا علي اآلخر، وهذا ما حدث

 :قالف جرير لفرزدق علي حسابحيث احناز إىل ا رييلنما
 اي صاحيب دان الرواح فسريا *** غلب الفرزدق يف اهلجاء جريرا

 كثريا بل أعد له يف اليوم التايل قصيدة تتكون من جرير فأىب أن يكف، فلم ميهله جرير استكفه
 .بيت من الشعر 97

والراعي  الفرزدق عند جملس انقته بعد أن احتل الناس مراكزهم وأسرج (( 2املربد سوق فأِت
 .الدامغة وألقي قصيدته، وأطلق عليها ( (3النمريي

 أى: أصاب دماغه، ويقال: أنه مات كمدا من هجاء جرير. الراعى النمريى دمغ هبا جرير ألن
 فغض الطرف إنك من منري *** فال كعبا بلغت وال كالاب

وهذا بيت مأثور أدرك فيه غاية اهلجاء للراعى النمريى، إذ يدعوه أن ينكس نظره وخيفض جبينه 
 .ذالءاألومهانه النتسابه إىل النمريين ذال 

 يبلغوا منزلة كعب )قبيلة والدته( وال كالاب )قبيلته(، وملا كتب جرير هذا البيت أطفا مل فهم
 غيظه من بىن منري. مصباحه وانم، النه رأى أنه بلغ حاجته وشفى

ويقول الراعى النمريى خرجنا من البصرة، فما وردان ماء من مياه العرب اال ومسعنا البيت قد 

                                      
َميََّة، َوِشْعرُُه ْبَن ُمَعاِويََة، َوُخَلَفاَء َبيِن أُ َشاِعُر َزَمانِِه، أَبُو َحْزَرَة، َجرِيُر ْبُن َعِطيََّة ْبِن اخلََْطَفى التَِّميِميُّ اْلَبْصرِيُّ ، َمَدَح يَزِيَد  َجرِير  و (   1)

َ َسَنَة َعْشٍر بـَعْ ُمَدوٌَّن. . سري أعالم يِف ُكرَّاَسنْيِ « اَترِيِخ ِدَمْشَق « َد اْلَفَرْزَدِق ِبَشْهٍر، َوتـَْرمَجَُتُه يِف َوِقيَل: َكاَن َجرِيٌر َعِفيًفا ُمِنيًبا، تـُُويّفِ
 . 475، ص :  5ة الثانية من التابعني ، ج : ، الطبق النبالء للذهيب

وأبوه غالب له إدراك، وَجّده «. الفاء »تـََقدََّم يف مَهَّاُم ْبُن َغاِلٍب التَِّمْيِمّي احلَْنظَلّي ُهو الَفَرْزَدُق الشَّاِعُر: فهو :  الفرزدقأما 
َياَن بن جُمَاِشِع بن َدارٍِم، له صحبة ورواية قليلة، وولد صعصعة بن انجية بن ِعَقال، بكسر املهملة وختفيف القاف، ابن حممد بن ُسفْ 

ْرَزاَبينّ: مات سنة عشر ومائة، وقد قَاَرَب املائََة، وقيل:  فتولع ابلشعر ملا ترعرع، ففاق األَْقرانَ  ، 0الفرزدق يف خالفة عمر 
َ
قال امل

 . 239، ص :  6، ج :  لسان امليزانعاش مائة وثالثني )سنة( ومل يثبت. 
ثَهم، الَعَرب موِقفَ  كان  ابلَبصرة ُمتََّسعٌ :  املِْربَد ( و  2) والراء ، ابب الدال  كتاب العني للفراهيدياملدينة،  ْربَدمِ  وكذلك وُمَتَحدَّ

: لوالدا املوحدة الباء وفتح الراء وسكون امليم بكسر(  ِمْربَد): و األمكنة للحازمي، ويف كتاب  281، ص :  8والباء معهما ج : 
 . 7، ص :  2وأطيبها ، ج :  حماهلا أشهر من ابلبصرة حملة

 .  188( سأ عرض لرتمجته يف املنت ص :   3)
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
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وقبح ما جئتموان  هللاأتينا حاضر بىن منري، فخرج النساء والصبيان يقولون: " قبحكم  حىت ،سبقنا اليه
 .(1)ون قبيلتهم، وينتسبون إىل قبائل أخرىومنذ ذلك احلني مسيت ابلدامغه، حىت أخذ بنو منري يغريّ ، به "

م ندما احتقرهتاملعروفة ع (2) قصة بين أنف الناقةومثال آخر لبيت من الشعر رفع من قدر القبيلة، 
 قبائل العرب.

وسبب تسميتهم هبذا االسم، أن أابهم كان لديه عدد من النسوة، لكل منهن أوالد منه، فعقر 
 أوالده ومل يبق سوى واحد حضر متأخراً.مرة انقة وقسمها على كل 

وجرها إىل بيت ، أنفها من حببل الولد فربطها ومل يكن لدى األب سوى الرأس فأعطاها له،
 اس أنف الناقة.فسماه من رآه من النأمه، 

وكثريًا ما جتر ، فصارت هذه التسمية كنية له مث ألوالده من بعده، إذ دعوا ببين أنف الناقة
األمساء على أصحاهبا العار بني قبائل العرب، إىل أن جاءت وسيلة من وسائل اإلعالم هي لسان شاعر 

 كبري وهو احلطيئة.
ال ذكرهم بني الناس إذ قال قصيدة فمحا عنهم العار والشنار، وعقال بيت يف بين أنف الناقة، 

بعد أن كدن أن يعنسن، وقد تسابق  طويلة منها هذا البيت الذي كان سبباً يف تزويج بنات هذه القبيلة
 عليهم اخلاطبون بعد هذا البيت:

 (3) ؟ ومن يساوي أبنف الناقة الذنبا***  قوم هم األنف واألذانب غريهم
 

                                      
، يف ترمجة الراعي الشاعر ُعبيد بن ُحصني أبو الواىف ابلوفياتذكرت هذه القصة يف كتب األدب بطرق خمتلفة، ومنها كتاب ( 1)

، ج: هللابيد ، عالوايف ابلوفياتالصفدي،  بل يف شعره كان من فحول الشعراء،جندل الُنمريي املعروف ابلراعي لكثرة وصفه اإلِ 
 .66، ص: 40ج:  :اتريخ دمشقابن عساكر،  ، 13، ص: 23

بطن من متيم من العداننية وهم بنو أنف الناقة وامسه جعفر بن قريع بن عوف بن كعب : بنو أنف الناقة بنو أنف الناقة : (   2)
وهم من أشراف  :قال أبو عبيدة .املثناة من فوقمناة بن متيم ومتيم أييت نسبه عند ذكره يف حرف التاء بن سعد بن زيد بن 

  :متيم قال وكانوا يكرهون وقوع هذا اللقب عليهم حىت مدحهم احلطيئة بقولـه
 ومن يساوي أبنف الناقة الذنبا***  قوم هم االنف واألذانب غريهم

 . 87:  ، ص 1ساب العرب ، حرف األلف ، ما يقال فيه بنو ، ج : هناية األرب يف معرفة أن
اجلاحظ، ، 361، ص: 2ج:  :اترخيهيف  ، ابن خلدون87، ص: 1: ج: ،هناية األرب يف معرفة أنساب العرب، لقلقشنديا (3)

 .188، ص: 3ج:  ،البيان والتبيني
= 
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 :أقول وختاما
إن كان أهل مكة ال يقيمون وزان للشعر كما ادعى الكاتب، فهل كان الشعراء يسلمون هلم 

 ؟ (1) ابجتماعهم يف أسواق عكاظ وذي اجملنةالقيادة يف الشعر 
وإن كانوا كذلك، فهل أيتى إليهم الشعراء والفصحاء والبلغاء ليحكموا هلم مبا جادت به 

 ؟قرائحهم
 اجلزئية حتديدا؟ وهي ال متت للدين بصلة؟سهاب واإلطالة يف هذه وقد يسأل سائل: مل اإل

حمض وافرتى أديب  ال شرع، وهي نقل اترخيي: إن كانت هذه اجلزئية غري متعلقة بدين و أقولف
 الكاتب فيها هذا االفرتاء العظيم، بل وانقض نفسه بنفسه أيضا، فما ابلنا مبا هو أشد وأعظم.

سواها من املسلمات الدينية  عند العرب، فمن ابب أوىل ماال سيما وأهنا من املسلمات 
  .هبا من سلطان هللاوالعقدية، فمن ابب أوىل أن يزيف ويفرتى عليها الكاتب افرتاءات ما أنزل 

                                      
للميالد  501، تعود بدايته إىل وسوق ذي اجملاز سوق جمنة ابإلضافة إىل اجلاهلية أحد األسواق الثالثة الكربى يف سوق عكاظ(   1)

من الشهر، مث تسري إىل سوق  20ع ويلقون القصائد إىل يوم يبيعون فيه البضائ ذي القعدة يوما من أول 20ملدة  أتتيه العرب وكانت
ذي  ذي القعدة مث تسري إىل سوق ذي اجملاز فتقضي فيه األايم الثمانية األوىل من شهرجمنة فتقضي فيه األايم العشر االواخر من شهر 

 .هوازن وقبيلة عدوان مث تسري إىل حجها، وسكان سوق عكاظ األوائل هم قبيلة احلجة
لدعوة القبائل العربية لإلسالم ، وكان    حممدسوق من أسواق اجلاهلية الثالثة الكربى يف موسم احلج كان يراتده النيب سوق جَمَّنة

 .ذي اجملاز حتمي هذيل وقبيلة عكاظ حتمي سوق هوازن اليت حتميه كما كانت قبيلة كنانة يقع يف بالد قبيلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 ومدح وات له:  هللا* رسول 
جناس والطوائف بشىت ، فقد كتب فيها كل األمل حتظ سرية عظيم مبا حظيت به سرية النيب 

 اللغات.
حىت أن اللغة األوردية اليت مل تصبح لغة كتابة أدبية إال منذ قرنني بلغ عدد املؤلفات هبا عن 

 أكثر من ألف مؤلف، ومن الكتاب فيها هنادك، وسيخ، وبرمهوساج. النيب 
نشرت جملة املقتبس الدمشقية إحصاء ملا صنف يف السرية النبوية  (هـ1304) (1) ومنذ حنو قرن

" كتاب، إما مادحا وإما قادحا، وحسب بعضهم أن  1,300ألوروبية فبلغ حنو " مبختلف اللغات ا
 .(2) لينال شرف الكتابة فيها يف سرية حممد يكتب 

للمسألة األوىل من ثالثية وات، أال وهي املدح واإلطراء، ولعل أبرز ما لفت انتباهي يف  وابلنظر
 . هللايف شخص رسول كتاب وات هذا وكتبه األخرى، تناقضه الواضح والبني 

، وإظهار ما اقرتف حبقه املستشرقون من قدح وذم وافرتاء، وبذله حلسن ثنائه على النيب  فيا
 ، هذا من انحية.عنه  الوسع يف الذب والصد

، طاعنا فيه بشىت أنواع الطعن، إن كان يف مث ومن انحية أخرى، اي النقضاضه مهامجا إايه 
 .بل وحىت يف صحابته  نبوته أو رسالته أو منهجه،

حني قال قبل فتح مكة، وهو قول لكل   (3)وهلل در شاعر النبوة والدعوة حسان بن اثبت 
 شيمتُه الوفاءُ  هللاهجوَت مباركاً براً حنيفاً أمنَي  : هللامن هجى أو مدح رسول 

                                      
هـ، أي 1404يتضح هنا أن كالم األستاذ عبد املتعال اجلربي كتب هذا الكتاب " السرية النبوية وأوهام املستشرقني يف عام ( 1)

عفت كثريا مع الثورة الرقمية وانتشار الوسائل احلديثة، وما سقنا منذ ما يزيد على الثالثون عاما، وال بد أن هذه اإلحصائيات تضا
 .زء من حجم هذه املؤلفات عن رسولنا الكرمي هذا الكالم إال إلبراز ج

 65، ص: الرسالة احملمديةسليمان الندوي، نقال عن  ،42 :ص - السرية النبوية وأوهام املستشرقني عبد املتعال اجلربي، (2)
 . 83 - 82ويف طبعة مكتبة الشارقة ص:  د انظم الندوي،ترمجة حمم ،66 -

حسان بن اثبت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي مث  (3)
ة أيضا أدركت وأمه الفريعة ابلفاء والعني املهملة مصغرا بنت خالد بن حبيش بن لوذان خزرجي النجاري شاعر رسول هللا 

، ابنته يكىن أاب الوليد وهي األشهر وأاب املضرب وأاب احلسام وأاب عبدالرمحن اإلسالم فأسلمت وابيعت وقيل هي أخت خالد ال 
 .55، ص :  2، احلاء بعدها السني ، ج :  اإلصابة يف متييز الصحابة

= 
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 (1)  ِمْنُكْم وميدحُه وينصرُه سواءُ  هللاَفَمْن يـَْهُجو َرُسوَل 
، وابلتمعن يف مثل هذا األمر،  هللامس شعرة من مقام رسول ه أو ذمه ليفلم يكن قدح

، نساؤكم ، بل وكان يقول دونكم وحممد ، فأمعن يف مدحه  هللافهناك من عاصر رسول 
 .، أموالكم وحممد وحممد 

، فذاك هو مث يعمد إىل إاثرة الفنت والقالقل بني املسلمني، بل ويطعن يف عرضه الشريف 
 بن أيب سلول، ولعل وات من ساللته، لكن يف املنهج ال يف الدم واللحم. هللادعب

ويف احلقيقة، فإنىن لو استدبرت من أمرى ما استقبلت، جلعلت حبثي هذا فقط يف هذه اجلزئية، 
 ، ما قيل عنها على طريف النقيض مدحا، وقدحا والرد عليه.لنيب الكرمي أال وهي شخصية ا

مناقض لآلخر، ففي حني عاش هذا الكاتب قرابة أمرين، كل منهما  لكن األعجب من ذلك
 مدعيا دفاعه عنه. عاما " أفىن أكثرها يف سرية احلبيب املصطفى  97القرن من عمره " 

املطهرة، ومل تطهر قلبه هذه السنون من أدران الشرك،  أفىن هذه السنني مع السرية النبوية
 والتعصب املذموم.

ن بعض النواحي، فالعجيب أن ذلك مل يكن سببا لشرح ه أنه أجاد فيه موهو أمر ال شك في
 صدره والدخول يف هذا الدين احلنيف.

روا بصحة ، ودافعوا عنه وأق هللالكن يزول هذا التعجب إذا تذكران أن أانسا عاشروا رسول 
 رسالته ونبوته، ومل ينطقوا بكلمة احلق والتوحيد حىت جاء أجلهم.

: قال و  (2)﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱک ک ﴿ :قال تعاىل
ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ﴿ :وقال تعاىل (3)﴾مئ ىئ يئ جب﴿

 .(4)﴾خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ
، بل وأقر بصدقه، أن أاب طالب قد بذل الغايل والنفيس يف الذب عن ابن أخيه  أال ترى

                                      
األسباب املوجبة ، ذكر السرية النبويةابن هشام يف ، 309، ص: 4ج: ، ، سنة مثان من اهلجرة النبويةالبداية والنهاية ،ابن كثري (1)

خزانة األدب  البغدادي،  ،365، ص: 3: ج: زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم، ، 184، ص: 4ج: ، للسري إىل مكة
 . ابب األفعال الناقصة :ولب لباب لسان العرب

 . 56سورة القصص، اآلية:  2))

 . 28 سورة هود، اآلية: ((3

 .256اآلية:  - سورة البقرة( 4)
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 فقال يف قصيدته:
 لن يصلوا إليك جبمعهم هللاو

 
 د يف الرتاب دفيناأوسَّ حىت  

فامضي ألمرك ما عليك  
 غضاضة

 

 أبشر وقرَّ بذاك منك عيوان 
ودعوتين وعلمُت أنك  

 انصحي
 

فلقد صدقت، وكنت ِقدُم  
 أمينا

 
 وعرضت دينا قد عرفت أبنه

 
 من خري أداين الربية دينا 

 لوال املالمة أو حذاري ُسّبة 
 

 (1)لوجدتين مسحا بذاك مبينا 
بل على ملة  :وكان من آخر ما قال قبل موته ،فقد مات على الشركل ذلك ورغم ك 

 .(2)عبداملطلب
واألمر اآلخر الذي أتعجب منه عند وات، أنه على النقيض من ذلك، فهو رغم استيائه من 

وظلمهم وإفرتائهم عليه، إال أنه وقع فيما عاب عليه غريه، وهو ما  أقرانه لسوء أدهبم يف حق النيب 
 .تعاىل هللاحه يف طيات حبثنا إن شاء سنوض

" فبعض العبارات اليت يبدو يل أهنا منبثقة  ،فمن ذلك نص على ما أمسيه فلتات احلق يف كتابه
فخالف هبا أقرانه ومن هم على شاكلته يف النظرة  ،من حلظات الصدق واملوضوعية اليت متيز هبا " وات "

 .واإلسالم نظرة تقدير وإعجاب إىل حممد 
 ألنه ع كون وات مل يرتد عباءة اإلسالم فإنه قال كلمات حق، ما سطرها يف كتبه وتراثه، إالمف

إىل حد ال يستطيع  وصل إىل قناعة مبستوى الرقي الشخصي واألخالقي واحلضاري الذي يتمتع به 

                                      
 ،:67، اآلية: سورة املائدة " يأيهاالرسولبلغماأنزلإليكمنربكتعاىل: "  هللا، ابب قول دالئل النبوةالبيهقي، ( 1)

، 3ج:  ، هللا، ابب كيفية بدء الوحي إىل رسول البداية والنهاية ،، ابن كثريسري أعالم النبالءالذهيب، ، 187، ص: 2ج: 
 .38ص: 

غريِة، قال رسوُل  هللافَوَجد عنَدُه أاب جهل بِن هشاٍم وعبَد   هللاملا َحَضَرْت أاب طالٍب الَوفاُة جاءُه رسوُل ( 2)
ُ
بَن أيب أُميََّة بِن امل

بُن أيب أَميََّة: اي أاب طالٍب:  هللا ". فقال أبو جهٍل وعبدُ  هللاكلمًة أشَهُد لَك هبا عنَد   هللاأليب طالٍب: " اي َعّم، قْل ال إله إالّ   هللا
طَّلب؟ فلم يـََزْل رسوُل 

ُ
َر ما كلَمهم: هَو يَعرُضها عليِه ويَعوداِن بتلَك املقالِة حىت قال أبو طالٍب آخِ   هللاأَترَغُب عن ِملٍَّة عبِد امل

طَّلِب، وأىب أن يقوَل الَ إله إالّ 
ُ
تعاىل  هللاألستَـْغِفَرنَّ لَك ما مل أُنَْه عنَك "، فأنَزَل  هللا: " أما و هللا، فقال رسوُل هللاعلى ِملَِّة عبِد امل

ىفيه: "  ب ِ
َّ
ِللن

َ
ان
َ
ابب إذا قال املشرك عند املوت: ال إله إال  ،هصحيحيف  ، رواه البخاري131سورة التوبة اآلية:  -.... اآلية َماك

، ص: 1ة إسالم من حضره املوت ما مل يشرع يف النزع، ج: ابب صح ،صحيحهيف  ، مسلم1336، برقم: 457، ص: 1، ج: هللا
 .23289، برقم: 603، ص: 6ج:  ، حديث املسيب بن حزن ،مسندهيف  ، أمحد97، برقم: 183

= 
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 .(1)معه إال أن يدىل بشهادته يف ذلك
اد من أجل معتقداته، والطبيعة فمن ذلك قوله: " إن استعداد هذا الرجل لتحمل اإلضطه

إىل جانب عظمة إجنازاته املطلقة، كل ذلك  ،وقائدا هلمن آمنوا به واعتربوه سيدا األخالقية السامية مل
 . يدل على العدالة والنزاهة املتأصلة يف شخصه

مدع، إفرتاض يثري مشاكل أكثر وال حيلها، بل إنه ال توجد شخصية من  فإفرتاض أن حممدا 
 . " (2)ء التاريخ الغربيني مل تنل التقدير الالئق هبا، مثل ما فعل مبحمد عظما

وأيضا قال: " يعترب القرآن قالقل العصر نتيجة أسباب دينية، ابلرغم من األسباب االقتصادية 
 .واالجتماعية واألخالقية، وأنه ال ميكن تقوميها إال ابستخدام الوسائل الدينية مثل كل شيء

 هللايف تبليغ الرسالة اليت أمره  حكمة القرآن، نظرا لنجاح حممد رأة الشك يف وأنه ملن اجل
 .(3) بتبليغها "

أن نعترب رسالة  -يف رأىي مهما كان موقفنا الديين  -وقال أيضا يف موضع آخر: " جيب علينا 
 .القرآن انبثاقا خالقا يف الوضع املكي

ت حاول البعض ختفيفها، ولكن كان وال شك أنه كانت توجد مشاكل تتطلب احلل وأزما
 ات إىل رسالة القرآن بواسطة التفكري املنطقي.قال من هذه املشاكل وتلك األزميستحيل اإلنت

وال شك أن رسالة القرآن حتل مشاكل اجتماعية وأخالقية وفكرية، ولكن ال حتلها مجيعا دفعة 
 واحدة، وليس بصورة بديهية.

                                      
 العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد  اجلعفري،نعمات حممد  (1)

 .199 -ص  جامعة الكويت، -، حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية يف املدينة يف مكة، حممد 
هاد يف سبيل معتقداته، ومسو الرجال الذين ، ويف نسخة الشيخ بنص: " استعداده لتحمل اإلضط52ص:  - يف مكة حممد ( 2)

ازات، كل هذا يربهن على تكامله األساسي " نظرته آمنوا برسالته، والذين اعتربوه قائدا هلم وعظمة ما متخضت عنه جهوده من إجن
 الكلية ".

دجاال أاثر من القضااي أكثر مما قدم من احللول، وأكثر من هذا فال أحد من عظماء التاريخ القى من  لقد تصور الغرب حممدا 
 . الغنب والظلم يف الغرب مثلما القى حممدا

تور الشيخ: " لقد صور القرآن الكرمي علل العصر ابعتبارها راجعة يف األساس ويف ترمجة الدك ،135ص:  - يف مكة حممد ( 3)
ينية، رغم تياراهتا الكامنة ذات األبعاد االقتصادية واالجتماعية واألخالقية، وابلتاىل فإن عالجها ال يكون إال بوسائل يف األساس ألسباب د

 .163أبنه رجل جسور، ألنه انقش حكمة القرآن"، ص ، فال بد أن حنكم دينية، وإذا نظران إىل جناح جهود حممد
= 
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وقع صدفة على أفكار كانت مبثابة املفتاح حلل املشاكل  ا ولرمبا قال مؤرخ دنيوي: أن حممد
 ليس هذا ممكنا.األساسية يف زمان 

 .(1)وال ميكن للمحاوالت التجريبية وال للفكر النافذ أن يفند لنا كما جيب رسالة القرآن "
، لقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق أسوأ األمور عن حممد )ومن ذلك قوله أيضا: 

ر أي تفسري نقدي لواقعة من الوقائع ممكنا قبلوه، وال يكفي مع ذلك يف ذكر فضائل حممد ما ظهوكل
 .أن نكتفي أبمانته، وعزميته 

، وإذا أردان أن نصحح األغالط املكتسبة من املاضي بصدده فهم كل شيء عنه تإذا أردان أن 
بصدقه مسك بصالبةأن نتدها، ، فيجب علينا يف كل حالة ال يقوم الدليل القاطع على ض . 

وعلينا أن ال ننسى عندئذ أيضا أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه ممكنا وأنه مثل 
وال جيب مناقشة نظرايت املؤلفني الغربيني الذين افرتضوا كذب ، هذا املوضوع يصعب احلصول عليه

 .(2) (للتدليل على كذبه كنظرايت وإن كان ميكن النظر يف احلجج اليت يذكروهنا  حممد 
                                      

، ويف ترمجة الدكتور الشيخ: " جيب يف رأىي أن ننظر للمحتوى القرآين على أنه عامل خالق، 135ص:  - يف مكة حممد ( 1)
الت، ولقد قضى طرأ على املوقف يف مكة،مهما كانت نظرتنا حنن األوروبيني إليه من الناحية الالهوتية، لقد حل ابلتأكيد مشك

يل ان ننتقل من هذه املشاكل أو القضااي أو التوترات إىل احملتوى القرآين على توتر كان البعض يسعى للتخلص منه لكنه من املستح
 حممدا أن وحنن غري مسلحني سوى ابلتفكري املنطقي واإلستدالل العقلي، فمن وجهة نظر العلمانيني األوروبيني رمبا أمكن القول 

كان يسمع من مصادر أفكار معتادة أفكارا بعينها، فإنه كان يتحقق أهنا حل للمشكالت اليت يواجهها، ومن خالل التجربة   عندما
واخلطأ استطاع ابلتدريج أن يبىن نظاما، لكن حىت من خالل هذه النظرة العلمانية ال ميكن شرح مسار احلوادث بطريقة مقنعة، لقد 

عية وأخالقية وعقلية لكن ليس دفعة واحدة وإمنا على مراحل وبتدرج غري حمسوس، قد يقول اجتما حل القرآن الكرمي مشاكل
راح يرتدد عرب األفكار اليت اعتقد أن فيها حل املشاكل األساسية يف  العلمانيون إنه ملن حمض الصدفة وألسباب اثنوية أن حممدا 

أنه تفكري  أقول هو مبين على املالحظة واملشاهدة والتجربة حىت لقول العصره وأن ذلك ليس أمرا بعيد عن املعقولية، إن هذا ا
مل يدخل  أنه ينطبق على الكريمجا القرآين، إن املؤكد أن حممدا  أقولعلمي، وال هو تفكري صارم أو دقيق مبا فيه الكفاية حبيث 

 .164يف مسألة التحليل اجملرد للوضع القائم كما نفعل حنن هنا، ص: 
  حممدجامعة امللك سعود، نقال عن  -إشراف خالد القاسم  ،تقرير موجز عن املستشرق مونتجمري وات يب،العتي هيا (2)

حبث مقارن يف منهج املستشرق الربيطاين  - املستشرقون والسرية النبوية عماد الدين خليل،، نقال عن 95 - 94يف مكة ص: 
ويف ترمجة الدكتور الشيخ: "  فحة، ولعله الختالف الطبعة"،" مل أقف على النص يف هذه الص 63 - 62ص: املعاصر وات، 

عقوال ، فإذا ظهر هلم تفسري كريه لفعل يبدو م فالكتاب الغربيون يكادون يكونون منكفئني على االعتقاد يف كل ما يشني حممد
صحح األخطاء اليت ورثناها عن ككل متكامل، وأن ن ن حممدا أ ومنطقيا مالوا إىل تصديقه، وعلى هذا فإذا كان علينا أن نفهم

املاضي، فال بد أن نؤمن إبخالصه وصدقه إال إذا ثبت العكس، وجيب أال ننسى الربهان األخري " النتيجة النهائية " تتطلب استقامة 
= 
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ابلصرع، فيقول: " وغالبا ما  يف معرض حديثه عن اهتامه  ومن ذلك أيضا دفاعه عنه 
 كان مصااب ابلصرع وابلتاىل فإن رسالته الدينية غري صحيحة.  يركز أعداء اإلسالم على أن حممدا 

ع، فالصرع يؤدى ليست هي أعراض الصر  واحلقيقة أن األعراض املصاحبة للوحي عند حممد 
 قواه العقلية والبدنية، ويف كامل ملكاته. يف كامل إهنيار القوة البدنية والعقلية، بينما كان حممد إىل 

(1)لكن بفرض أن هذا الزعم صحيح، فإن الرباهني عليه زائفة متاما
وقائمة على جمرد اجلهل والتخبط،  ،

 . (2)عتمد عليه يف رفض الوحي أو قبوله "فمثل هذه الظواهر املصاحبة للوحي ال تصلح برهاان ن
يف حسن تدبريه ألمر هجرة أصحابه إىل املدينة فقال: " ورمبا ترجع  عليه وات كما يثىن 

 النتظاره لوصول غالبية أتباعه إىل املدينة إىل: أسباب حممد 
 رغبته يف التأكد من أن املرتددين مل مينعهم ترددهم من إكمال الشوط.

  موقف قوي ومستقل.أنه سيكون يفوليتأكد من 
 .(3) مى املدينة وحدهم عندما يصل إىل املدينةوأال يكتفى ابالعتماد على مسل

 : هللابرسول والطعن * التشكيك 
مل يسلم كتاب وات هذا، وحاله كحال غريه من كتبه من الطعن املبطن يف شخصيته الشريفة 

وذلك ضمن ثالثيته،، بال بينة أو دليل. 
حقيقة من يف داخل هذه مهما لبس مسوح العدالة واإلنصاف، فإنه ال ينسى  ،يحيملسفا

املسوح، وليعرف أبناء ملتنا احلكمة السامية يف اشرتاط أئمتنا لقبول الرواية التارخيية صحة اإلسناد 
 وعدالة الراوي، فضال عن إسالمه وبلوغه.

ري جنسية الكاتب، وال جتد للصورة لتتغري يف كتاابت املستشرقني بتغ إن صورة النيب حممد 
 م.الصحيحة مكاان عنده

إن املستشرقني يقدمون إلينا صورا خيالية هي أبعد ما تكون عن احلقيقة، إهنا أبعد عن احلقيقة )

                                      
  قاأن حممداتطلبه إستعراض املعقولية " القابلية للتصديق "، فنظرايت الكتاب الغربيني اليت تفرتض إقرتاضا مسبأكثر بكثري مما ي

 .121ص:  -غري صادق لن نناقشها كنظرايت، ومع هذا فسنناقش هنا األدلة اليت سيقت للداللة على عدم صدقه " 
 إذا كيف نفرتض صحة هذا الزعم؟( 1)
 .129ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 . 291ص:  - يف مكة  حممد ( 3)

= 
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، وذلك (2)، " إسكندر دمياس "(1)من أشخاص القصص التارخيية اليت يؤلفها أمثال " ولرت سكوت "
 األزمنة.ساب اختالف أبناء قومهم فليس عليهم أن حيسبوا حألن هؤالء يصورون أشخاصا من 

أما املستشرقون فلم ميكنهم أن يلبسوا الصورة احلقيقة ألشخاص السرية، فصورهم حسب املنطق 
 .(3) (الغريب وخياهلم العصري

لقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم )ذلك واضحا يف قوله:  يربزو  ،هذا األمروقد أكد وات 
 .أ األمور عن حممد لتصديق أسو 

وكلما ظهر أي تفسري نقدي لواقعة من الوقائع ممكنا قبلوه، وال يكفي مع ذلك يف ذكر فضائل 
 أن نكتفي أبمانته وعزميته إذا أردان أن نفهم كل شيء عنه. حممد 

ده، فيجب علينا يف كل حالة ال يقوم وإذا أردان أن نصحح األغالط املكتسبة من املاضي بصد
 القاطع على ضدها، أن تتمسك بصالبة بصدقه.الدليل 

وعلينا أن ال ننسى عندئذ أيضا أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه ممكنا وأنه مثل 
 هذا املوضوع يصعب احلصول عليه.

كنظرايت، وإن كان   حممد وال جيب مناقشة نظرايت املؤلفني الغربيني الذين افرتضوا كذب 
  .(4) (جج اليت يذكروهنا للتدليل على كذبهميكن النظر يف احل

                                      
بل من املعروف أيضاً أن  ،األدب اإلجنليزي يف الرواية التارخيية عيم( هو واحد من أهم مبد1832م 1771والرت سكوت ) لسريا( 1)

يبه وساروا على خطاه، حبيث يعترب أحد كبار أبسالمعظم الذين خاضوا كتابة الرواية التارخيية خالل القرنني الفائتني، إمنا اهتدوا 
 ، املرجع موقع املعرفة.الروائيني يف العامل يف هذا اجملال

اشتهر برواايت التارخيية  ،فرنسي هو كاتب ،ألكسندر دوما، األب م( ويشتهر أيضاً ابسم1870 -م 1802ألكسندر دوما )( 2)
لغة، مما جعله واحد من أشهر املؤلفني الفرنسني يف العامل، ويف مراجع أخرى  100املليئة ابملغامرات، تُرمجت أعماله إىل أكثر من 

املرجع:  - الثالثة الشهريةاسكندر دمياس، ألكسندر دوما، اسكندر دمياس الكبري، وهو مؤلف رواية الفرسان  خالف يف امسه فهو
http://www.marefa.org. 

 .،نقال عن زكراي هاشم 51 - 50ص:  ،السرية النبوية وأوهام املستشرقني عبد املتعال حممد جربي، (3)
جامعة امللك سعود، نقال عن  -إشراف الدكتور خالد القاسم  ،املستشرق مونتجمري واتتقرير موجز عن  هيا العتييب، (4)

، ويف ترمجة الدكتور الشيخ: " فالكتاب 63 - 62ص:  املستشرقون والسرية النبويه، نقال عن 95 - 94يف مكة ص:   حممد
فإذا ظهر هلم تفسري كريه لفعل يبدو معقوال ومنطقيا  ، الغربيون يكادون يكونون منكفئني على االعتقاد يف كل ما يشني حممد

 ورثناها عن املاضي، ككل متكامل، وأن نصحح األخطاء اليت حممدا  أننا أن نفهم مالوا إىل تصديقه، وعلى هذا فإذا كان علي
فال بد أن نؤمن إبخالصه وصدقه إال إذا ثبت العكس، وجيب أال ننسى الربهان األخري " النتيجة النهائية " تتطلب استقامة أكثر 
= 
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إذ  إال أنه مع األسف، فقد كان " وات " ممن أخذ ابملنطق الغريب، وترك اجملال خصبا خلياله،
 .أنه مال لتصديق أسوأ األمور عنه 

أنه تنوعت لديه الصفات  إال ،رغم ما كان من وات يف كتابه من مدح لرسولنا الكرمي 
 من كل قدح وذم فيه. ، حاشاه قها على النيب املذمومة اليت أطل

بصفة النبوة أو الرسالة، فضال عن الصالة   هللاومن اجللي أن وات قلما ذكر يف كتابه رسول 
 .والسالم عليه 

، (1)كان يتحنث يف غار حراء، فتارة يعلل ذلك أبنه هراب من حر مكة  أنه أورد أنه من ذلك ف
 .(2)كفري عن اخلطاايواترة يعلله أبنه طلبا للت

امللك بن عبدأبن املرتجم رد على ذلك موردا ما ذكره ابن إسحاق عن وللرد على ذلك أقول: 
خيرج إىل حراء من السنة يتنسك   هللارسول بن أيب سفيان بن العالء بن حارثة قال: " وكان  هللاعبد

 .(3)فيه، وكان من نسك قريش يف اجلاهلية
زبري مثل ذلك، مما يدل على أن هذا كان من عادة املتعبدين يف ال بن هللاعبدوكذلك روي عن 

قريش أهنم جياورون يف حراء للعبادة "، وهنا يثبت لدينا أن التحنث كان معروفا يف اجلاهلية، فهو ليس 
مقصورا عليه 

  هللا: " وأول ما بديء به رسول 1كما ورد يف حديث أم املؤمنني عائشة   ،(4) 
 .لصاحلة يف النوم ارؤايمن الوحي ال

فكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح، مث حبب إليه اخلالء، وكان خيلو بغار حراء، 
 .(5) فيتحنث فيه اللياىل ذوات العدد "
                                      

ري غ أن حممدا  الكتاب الغربيني اليت تفرتض إقرتاضا مسبقا بكثري مما يتطلبه إستعراض املعقولية " القابلية للتصديق "، فنظرايت
 .121ص:  -صادق لن نناقشها كنظرايت، ومع هذا فسنناقش هنا األدلة اليت سيقت للداللة على عدم صدقه " 

 .118، وسبق التطرق إليه ص: 108ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .109ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .146، ص: 2التسليم: ج: ، ابب مبتدأ البعث والتنزيل، وما ظهر عند ذلك من وةدالئل النبالبيهقي، ( 3)
 .108ص:  - يف مكة  حممد( 4)
ابب بدء ، صحيحهيف ، مسلم 3، برقم: 4، ص: 1ج:  : هللاابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول  ،صحيحهيف  رواه البخاري( 5)

، برقم: 332، ص: 7ج:  ،1 ، مسند السيدة عائشةمسنده، أمحد يف 358، برقم: 161، ص: 2ج:  : هللاالوحي إىل رسول 
 إىل ورقة بن نوفل وتصديقه:  ابلنيب  1، ابب ذهاب خدجية املستدرك على الصحيحني، النيسابوري، 5559 2

= 
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، وهو الذي كان يرعى الغنم يف مكة؟ مث ما هو هذا احلر الذي يهرب منه ذاك النيب العظيم )
 ! (1) (هنارا وحيرسها اللي يرعاها كان  أنه أم أنكم تقولون

يقول وات يف السطر الذي يلى ذكر غار حراء: " إن احلاجة إىل العزلة واستحساهنا ميكن أن 
 ". (2)يدل عليه األثر اليهودي النصراين " كمثل الرهبان "، أو أن يكون نتيجة جتربة شخصية قصرية

ينتقل إىل احلديث عن موضوع  توقبل أن يبني لنا أي هذين الدافعني املتباينني يرجح، فإن وا)
 التحنث، وذلك ألنه ال يكتب ليصل إىل حقيقة، وإمنا ليثري شكوكا فحسب.

يدله على أنه إمنا كان يذهب  ،إن كل املصادر اليت أمامه، وكل ما يعلم من سرية النيب 
 .ةللعبادة، وأن هذا النوع من االنقطاع للعبادة حبراء كان مما حتنث به قريش يف اجلاهلي

 فما الداعي لذكر إحتمال الذهاب تفاداي للحر...؟
 وملاذا مل يكلف نفسه ابلسؤال عن الطقس يف جبل حراء، أخمتلف هو عن سائر مكة أم ال؟

وملاذا مل يسأل نفسه عن مساحة هذا اجلبل الذي جعله مصيفا للفقراء الذين ال يستطيعون 
 الذهاب إىل الطائف؟

 افون؟طوأين جيلس هؤالء الفقراء املص
 أم ينصبون اخليام على سطح اجلبل؟ ؟أتتخذ كل أسرة منهم لنفسها غارا، كما فعل النيب 

 وملاذا هذا اجلبل ابلذات، ومكة كلها جبال؟
 ولكنه سوء القصد، جيعل اإلنسان يرمى الكالم على عواهنه بغري علم وال روية.

العزلة كان نتيجة ألثر يهودي  بوأين الدليل؟ بل أين الشبهة اليت جتعل اإلنسان يقول أن طل
 .(؟(3)نصراين رهباين

خطيئة اقرتفها، سواء كان ذلك قبل أو بعد البعثة على   هللاأما اخلطااي، فلم يثبت لرسول 
 حد سواء.

يكره كشف العورة قبل البعثة، ومسع وهو صغري من دار من دور مكة   هللاوقد كان رسول 
                                      

 .262اجلزء األول ص:  - فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر،، 4894، برقم: 202، ص: 3ج: 
حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري  - اإلسالمية يف العهد املكىشبهات املستشرقني حول الدعوة  حيي،أمحد حممد آل  (1)

 .72إبشراف الدكتور حممد رفيق اإلسالم، ص:  قسم الدعوة، يف الدعوة جبامعة املدينة العاملية،
 .44ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .220ص:  ثقافة والعلوم،املنظمة العربية للرتبية وال -   منهج مونتجمري وات يف نبوة حممدشيخ إدريس، ( 3)
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 أيقظه إال حر الشمس. فما فنامغناء وصوت دفوف يف حفلة زواج 
وكان أيىب أن حيضر مع قومه العيد الذي كانوا يقيمونه لصنم يقال له )بوانة( حىت غضب عليه 

 عمه أبو طالب وعماته.
برسالته، ومل يدخل يف يهودية أو نصرانية،  هللاومل يذق شيئا ذبح على األصنام حىت أكرمه 

 أخذ املوءودة من أبيها وتكّفلها.، ذلك أحد ، وإذا أرادواعتزل األواثن وهنى عن الوأد، وكان حيييها
ومل يلعب امليسر ومل يشرب مخرا قط مع أهنا كانت منتشرة، إال أن حترمي اخلمر ليس من 

 هلية ملا يف شرهبا من آفات وسيئات.بل حّرمها على نفسه كثري يف اجلا،  خصائصه
وسّن عقوبة  مها حترميا عاّماسالم حرّ ، لكن اإل 1 املطلب ُقصّي وعبد  وحّرمها من أجداده

 .(2)لشارهبا
أن أاب طالب قال ألخيه  (3)وأبو طالب من أم واحدة، وُروي  هللاأبو رسول  هللاعبدكان 

 مبا رأيت منه؟ فقال: بلى. أال أخربك عن حممد  : (4) العباس
عليه أحدا، إين كنت  فقال: إين ضممته إيّل فكنت ال أفارقه ساعة من ليل وال هنار وال أأمتن

 أنّومه يف فراشي.
فأمرته ليلة أن خيلع ثيابه وينام معي، فرأيت الكراهة يف وجهه لكنه كره أن خيالفين، وقال: " اي 

                                      
وأحد سادات  قريش ، وزعيمحممد بن هاشم بن عبد مناف، عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، هو جد النيب عبد املطلب(   1)

سلمى بنت  وأمه احلارثأاب  يف رأسه ملا ولد شيبة، ويكىنألنه كان  -كما قيل   -امسه شيبة، وقد مسي بذلك  .اجلاهلية العرب يف
 .يثرب ية النجارية منبن زيد اخلزرج عمرو

 

 ./https://ar.wikisource.org/wikiرابط املوقع  - يةدالشمائل احملمحممد رشيد رضا، ( 2)
يف  ، األلوسي639، ص: 2: ج: معاىن القرآن اجمليدمراح لبيد لكشف البنتين، ، 200، ص: 31ج:  تفسريه: الرازي يف( 3)

م وكفالة عمه 578: يف معرض حديثه عن وفاة جده عبد املطلب سنة  سيدان حممدسيد رضا، ، 371، ص: 92ج:  تفسريه:
 أيب طالب.

، وكان أسن من ، يكىن أاب الفضل اببنه الفضل بن العباس رسول هللا  بن هاشم بن عبد مناف، عم بن عبد املطلب عباس (4)
رمضان  ابملدينة يوم اجلمعة الثنتني عشرة ليلة خلت من رجب، وقيل: بل من 0توىف .بسنتني، وقيل: بثالث سنني، رسول هللا 

هو ابن مثان ومثانني سنة، وقيل: ابن ، ودفن ابلبقيع، و  0بسنتني، وصلى عليه عثمان  0سنة اثنتني وثالثني قبل قتل عثمان 
ك يف اإلسالم اثنتني وثالثني سنة، ويف اجلاهلية ستاً ومخسني سنة، وقال خليفة بن خياط: كانت وفاة العباس سنة تسع ومثانني، أدر 

 . 358ص : ،  2اإلصابة يف متييز الصحابة ، ابب من امسه عباس ، ج :  ثالث وثالثني، ودخل قربه ابنه عبد هللا بن عباس.
= 
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https://ar.wikisource.org/wiki/
https://ar.wikisource.org/wiki/


135 

 عين حىت أخلع ثيايب، إذ ال ينبغي ألحد أن ينظر إىل جسدي ".عماه اصرف بوجهك 
الفراش إذا بيين وبينه  فتعجبت من قوله وصرفت بصري حىت دخل الفراش، فلما دخلت معه

 ما أدخلته فراشي. هللاثوب، و
فإذا هو يف غاية اللني وطيب الرائحة كأنه غمس يف املسك، فجهدت ألنظر إىل جسده فما 

 كنت أرى شيئا.
وكثريا ما كنت أفتقده من فراشي، فإذا قمت ألطلبه انداين: " ها أان اي عم فأرجع " ولقد كنت 

 عجبين وذلك عند مضي بعض الليل.كثريا ما أمسع منه كالما ي
 هللاوكنا ال نسّمي على الطعام والشراب وال حنمد بعده، وكان يقول يف أول الطعام: " ابسم 

ل: " احلمد هلل "، فتعجبت منه، مث مل أر منه كذبة وال ضحكا وال األحد "، فإذا فرغ من طعامه قا
 .(1)جاهلية وال وقف مع صبيان يلعبون

، وأنه " (2)يف كتابه وصفه أبنه " رجل دولة "  هللال نعت هبا وات رسو من الصفات اليت و 
 .(3)يتطلع إىل نوع من اإلصالح يف مكة "

 أنه "  :يعود ويؤكد هذه الصفة بصيغة أخرى فيقول وللرد على ذلك أقول: انه بعد ما ذكر
فقال: " حممد  ، كما أكد ذلك يف موضع آخر(4)مؤسس دين جديد ومل يكن جمرد مصلح اجتماعي "

 " (5)ال بد أن يكون مؤسسا أو مشرعا ألمة. 
ال يصلح أن يتصف هبا املؤسس  وانقض الكاتب نفسه أيضا حني ذكر صفات يف النيب 

 واملشرع.
كانت "   ، ويف موضع آخر أبنه (6)كأن ينعته يف مرحلة من املراحل أبنه يف " مرحلة تردد "

 .(7)تنقصه الثقة ابلنفس "
                                      

 .https://ar.wikisource.org/wikiن الرابط ، عنواالشمائل احملمديةحممد رشيد رضا، ( 1)
 .253، ص: 53ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 .109ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .191ص:  - يف مكة  حممد( 4)
 .119ص:  - يف مكة  حممد( 5)
 .119ص:  - يف مكة حممد ( 6)
 .118: ص - يف مكة  حممد( 7)

= 
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هذه الصفات ال تصلح لرجل من عامة الناس، فضال عن أن يكون ول: ى ذلك أقوللرد عل
 . هللارجل دولة ومصلح اجتماعي، فما ابلك برسول من 

 من شجاعة وجرأة وإقدام، ونرتك اجملال لعلي بن أيب طالب  ما ثبت عنه أضف إىل ذلك
 ليخربان طرفا من ذلك فيقول   :محي الوطيس أو اشتد  كنا إذا» وهو من ُعرف ابلشجاعة

 .(1)فما يكون أحد أقرب من العدو منه،  هللااحلدق اتقينا برسول  البأس وامحرت
يومئذ وهو أقربنا إىل العدو، وكان من أشد الناس   هللاولقد رأيتين يوم بدر وحنن نلوذ برسول 

 يومئذ أبسا.
ملا اهنزم وة ُأحد ، ويف غز لقربه من العدو   وقيل: كان الشجاع هو الذي يقرب منه

 إىل النهاية.  هللااملسلمون ثبت رسول 
لندع الغزوات واالنتصار فيها، فقد فتح جزيرة ،  هللاأي شجاعة أعظم من شجاعة رسول 

العرب وقاد اجليوش، واحتمل اجلوع والربد واحلر، وقطع الطرق الوعرة واملسافات الشاسعة ومل ترهبه كثرة 
 عدد العدو وسالحه.

أش ما هو أعظم من فإن هناك مواطن ومواقف تستلزم من الشجاعة ورابطة اجل ل ذلك،لندع ك
 مواطن القتال والنزال.

قام يدعو إىل اإلسالم وحده، وينشر الدين وحده، وبقي متمسكا مببدئه ال حييد   ذلك أنه
 عنه قيد أمنلة، متبعا األوامر اإلهلية، جمتنبا النواهي بكل دقة.

رة وقتل األصدقاء ونصرة املبدأ، متحمال اإلهاانت واألذى واالضطهاد واهلج هللاجماهدا يف سبيل 
 واألقارب والتمثيل هبم.

ولك ما يتصوره العقل البشري من ضروب اآلالم واملشقات واملتاعب واملصاعب إىل أن فاز 
 ؟ هللاابلنصر املبني، فهل هناك شجاعة تعدل شجاعة رسول 

تعاىل صرب  هللامن مبدأ رسالته إىل أن توفاه   عة، وحياتهيقولون: إن الشجاعة صرب سا 

                                      
، بلفظ: 6030، برقم: 343، ص: 15ج:  ، ، مسند أمري املؤمنني علي بن أيب طالبجامع املسانيد واملراسيلالسيوطي،  (1)

َنا ِبَرُسوِل  َي اْلَبْأُس، َوَلِقَي اْلَقْوُم اْلَقْوَم، اتَـَّقيـْ  ،مسندهيف  ُدو ِمْنُه، وعند أمحد مبعناه، َفَما َيُكوُن ِمنَّا َأَحٌد أَقْـَرَب ِإىل اْلعَ  هللا" ُكنَّا ِإَذا محَِ
، ابب الرسل ال تقتل: املستدرك على الصحيحني ،النيسابوري، 1045، برقم: 203، ص: 1ج: ،  مسند علي بن أيب طالب

 .2674، برقم: 155، ص: 2ج: 
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 .هللامتوال، يستنفد شجاعة الشجعان وصرب الصابرين، وال يطيقه أحد من خلق 
ومن ذا الذي يطيق أن يشغل عقله وجسمه ومجيع مواهبه ليل هنار طول هذه السنني وأن يكون 

 دائم احلركة دائم الفكر.
م وسياسة أمورهم، وقيادة جيوشهم ووضع اخلطط احلربية، والقضاء بينه يف تعليم الناس وهتذيبهم،

 وتوزيع الغنائم.
والنظر يف شؤوهنم الدينية من عبادات ومعامالت، ومقابلة الوفود والتحدث إليهم إىل غري ذلك 

 .؟(1) مما يطول بنا ذكره
يتطلع "  كان  أبنه فمن ذلك أنه وصفه  ، هللاكما أسهب وات يف تنويع النعوت لرسول 

 .(2)إىل درجة من الوحدة السياسية بني العرب مل يسبقه إليها أحد من القادة العظام يف اجلاهلية "
وللرد على ذلك أقول: لنكن منصفني مع الكاتب يف هذه العبارة، وهو حالنا معه يف كل 

 هي إمنا هأصاب فيعباراته، فهو وإن أصاب جبزء منها، إال أنه جانب الصواب يف اجلزء اآلخر، فما 
 .مل ولن تشهد البشرية مثله ،الوحدة إىل فعال تطلعقائدا، وكونه   كونه  هو وهي أال بسيطة، جزئية

 وما جانب الصواب يف هذه العبارة أمور:
 مل يسعى للوحدة السياسية، بل سعى للوحدة الدينية. فهو 

 ومل يكن أفراد هذه الوحدة العرب وحدهم، بل البشرية مجعاء.
، مل يسبقه إليه أحد من البشر أصال، وليس من القادة العظام يف اجلاهلية وما تطلع إليه فعليا 

 .بل وإىل قيام الساعة ،فحسب
أرسل خامت األنبياء واملرسلني، ومل يرسل أحد هبذا، ال من األولني وال من   هللافهو رسول 

 اآلخرين، وما القيادة إال جزء من نبوته ورسالته.
كانت الوحدة   أبن البشرية مجعاء، إذا اجتمعت على الوحدة الدينية حتت قيادته  أقولف

 السياسية للعرب وغريهم حتصيل حاصل.
دعوته أبهنا لوحدة سياسية فقط، فهذا فرع، فاإلسالم شامل لكل وعليه... فال جيوز حتديد 

 جوانب احلياة السياسية منها وغري السياسية.
                                      

 .شجاعته  - الشمائل احملمديةحممد رشيد رضا، ( 1)
 .71ص:  - يف مكة  حممد( 2)
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األصل، تبعها الفروع كلها، السياسية منها وغري السياسية،   وهوتعاىل هللافمىت انتشر شرع 
 فالوحدة السياسية حتصيل حاصل لدعوته.

يف مسألة االعتماد على النفس خاصة بعد وفاة عمه  يب وعمد وات أيضا إىل حماولة انتقاص الن
 .(2)د من االعتماد على نفسه"فيقول: "فالذي ال شك فيه أنه كان خريا له أن يلجأ إىل مزي ، (1) وأمنا خدجية

 وللرد على ذلك أقول:
 كان معتمدا عليهما، فهو خمطيء متاما.  فهو هنا إن أراد أن حممدا 

، ال ينقصه  هللاوإن أراد أنه كان ينقصه االعتماد على نفسه، فهو من حيث عرفت رسول 
 اعتماد على نفسه.

ې ﴿: ه أنزل قرآان حبال النيب وإن كان مراده ضرورة اعتماده على ربه، فربنا سبحان

 .(3)﴾ې ى ى ائ ائ ەئ
وابملدعوة األم ترييزا ظاان أنه بذلك  ،(4)أبنبياء العهد القدمي  هللاكما يقارن الكاتب رسول 

 .ميعن يف مدحه 
، وليس كما يفعل  هللاأننا معشر املسلمني نتأدب يف احلديث عن رسول  والرد على ذلك:

 :تعاىل هللاتعاىل يف حمكم التنزيل أن عقيدة املسلم عدم التفريق بني رسل  هللابني بل  ،(5)اليهود والنصاري
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿

                                      
وأول من صدقت ببعثته مطلقا قال الزبري  األسدية زوج النيب  ت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشيةبن خدجية (1)

قال بن إسحاق كانت وفاة  بن بكار كانت تدعى قبل البعثة الطاهرة وأمها فاطمة بنت زائدة قرشية من بين عامر بن لؤي وكانت
صدقا على اإلسالم وكان يسكن إليها وقال غريه ماتت قبل اهلجرة بثالث  زيدخدجية وأيب طالب يف عام واحد وكانت خدجية و 

ويقال كان  سنني على الصحيح وقيل أبربع وقيل خبمس وقالت عائشة ماتت قبل أن تفرض الصالة يعين قبل أن يعرج ابلنيب 
د من حديث حكيم بن حزام أسنموهتا يف رمضان وقال الواقدي توفيت لعشر خلون من رمضان وهي بنت مخس وستني سنة مث 

يف حفرهتا ومل تكن شرعت الصالة  أهنا توفيت سنة عشر من البعثة بعد خروج بين هاشم من الشعب ودفنت ابحلجون ونزل النيب 
 . 99، ص :  8، اإلصابة يف متييز الصحابة ، القسم األول : ذكر من هلا صحبة وبيان ، ج :  على اجلنائز.

 .272ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 .129اآلية:  - سورة التوبة( 3)
 .118ص:  - يف مكة حممد ( 4)
"، تعاىل هللا عما يقول الظاملون علوا  فحبلت ابنتا لوط من ابيهما"  ،30: 19اإلصحاح  سفر التكوين ( من ذلك ما ورد ىف5)

 كبريا .
= 
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 .(1)﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
من تشبيه رواية اإلنتحار ابملدعوة ترييزا وكوهنا مستعدة للموت دفاعا الكاتب أما ما تطرق إليه 

وما حدث  ،والشعور ابليأس ميكن أن يكون موازاي ملا حدث ألنبياء العهد القدمي) ا بقولهعن معتقداهت
"الكلمات بتأثرياهتا والتأكيدات الىت حتييها تقنع الروح  :فالقديسة ترييزا كتبت تقول ،يف حياة القديسني

فيما  هر الشكوعلى أية حال ففى ذلك الوقت الذى هو اآلن ماض يظ ،يف اللحظة أهنا آتية من الرب
رغم أنه عند مساع هذه الكلمات مل يكن  ،ذا كانت هذه الكلمات أتتى من الشيطان أو من اخليالإ

 عليه الردف ،(2) (مستعدة للموت دفاعا عنها -أي ترييزا  -حبيث تكون  ،اإلنسان ليشك يف صدقها
كن بشق النفس األول: ما أثبته وات حني قال: " وعلى أية حال، ففكرة اإلنتحار مي -بعدة أمور: 

 .(3)مل يذكر ذلك عن نفسه، فمن الصعب أن نعزوها إليه " فما دام النيب  ، عزوها إىل حممد
 ؟إذا فلم اخلوف من هذه التجربة ،من عدمه يف نزول الوحي إن كان األمر راجع للنيب و 

مل  مث إن كان هناك سبيل حلث الوحي على النزول، أو أن هناك أساليب وتقنيات لذلك، فلم
 هذا السبيل، وهو بال شك خري له من أن يقتل نفسه.  هللايسلك رسول 

مسألة أما ما طرحه الكاتب هنا أمر، واإلنتحار أمر آخر، وهناك فرق واضح وجلي بني 
 اإلستعداد للموت، ومسألة اإلنتحار:

قاتَِلنـَُّهْم على أبنه مستعد له " فوالَِّذي نَفسي بَِيِدِه ألُ  فأمر االستعداد للموت عرب عنه  -
َفرَِد سالِ   . (4) أمَره " هللاَفيِت أو ليُبِدَينَّ أمري هذا حىت تـَنـْ

                                      
 .285اآلية:  - سورة البقرة( 1)
 .118ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .118ص:  - مكة يف  حممد( 3)
حديث  ،مسندهيف  ، وأمحد2673، برقم: 974، ص: 2ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة: ج:  ،صحيحهيف  البخاري (4)

، ، ذكر ما يستحب لإلمام إستعمال املهادنةابن حبان، و18573، برقم: 430، ص: 5ج:  :0 املسور بن خمرمة ومروان احلكم
، برقم 76، ص: 14، ابب املهادنة على النظر للمسلمني: ج: السنن الكربيي، يف البيهق، 4780، برقم: 133، ص: 5ج: 

إان مل جنئ لقتال أحد، ولكن جئنا  : فقال النيب، ومجيع هذه الرواايت كانت يف سياق البخاري لعمرة احلديبية، ونصها 19184
خيلوا بيين وبني الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا ضرت هبم، فإن شاءوا ماددهتم مدة و معتمرين، وإن قريشا قد هنكتهم احلرب وأ

فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإال فقد مجوا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حىت تنفرد سالفيت ولينفذن أمر 
 ". هللا

= 
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أما االنتحار فهو سبيل الضعفاء للهروب من الواقع، وما كان هلذا الوصف أن ينطبق على  -
 . هللارسول 

 ؟وما حقيقتها، وحقيقة ما اشتهر عنها ؟من هي.. .الثاىن: التعريف بترييزا -
ي ال يعرف من هي األم تريزا، فهي راهبة ألبانية كاثوليكية بعثتها الكنيسة إىل اهلند الذ فإىل

 .الفقرية اهلند قرى يف كمنصرة  هناك لتعمل م1929 عام
ساكني وقد انتشرت عن هذه الراهبة خالل القرن املاضي قصص عن مدى رعايتها ابأليتام وامل

 .ضى مبعجزات خارقة انتشرت عنهاومساعدهتا للفقراء، وقيامها مبعاجلة املر 
م، لتتحول إىل أيقونة للعطاء والعمل 1979عام  (1) وقد انلت األم تريزا جائزة نوبل للسالم

 اخلريي.
م، كما أن 1997ليس فقط بني املسيحيني بل بني املسلمني أيضا، حىت توفيت األم تريزا عام 

 ذه املرأة.الفاتيكان سيجتمع العام القادم لبحث منح لقب قديسة هل
 ولكن هل فعال كانت األم تريزا قديسة؟ أم أن قصتها جمرد فصل من فصول الغزو التارخيي؟

احلمد هلل أنه ليس لدينا مثل قديستك اليت تفتخر هبا، فاحلقيقة اليت ال يراد للعامل أن يعلمها أن 
سة الكاثوليكية لتنصري ت إال جمرد أكذوبة، أريد من خالهلا تلميع صورة الكنيحكاية األم تريزا ليس

 .اهلنود يف شبه القارة اهلندية
صناعة البطل... هذا هو البند اخلطري يف تلك املسرحية وهذا ما توصلت إليه دراسة جديدة 

 أجراها ابحثون من نفس داينة هذا الكاتب.
حة ندية ابلتعاون مع جامعة أتوا الكندية أيضا وهذه الصفالباحثون هم من جامعة مونرتايل الك

 ة، تلخص فحوى تلك الدراسة عن األم تريزا عنواهنا:من موقع جامعة مونرتايل الكندية ابللغة االجنليزي
Mother Teresa anything but a saint 

 األم تريزا أي شيء ولكن ليست قديسة
                                      

ؤسسات السويدية والنروجيية تقديراً لألكادمييني دولية سنوية متنحها عدة فئات من قبل املهي جمموعة من ست جوائز  جائزة نوبل(1)
يدي نوبل إذ قام السو  .ألفريد نوبل ،الديناميت وخمرتع السويدي واملثقفني أو للتقدم العلمي. األب الروحي جلائزة نوبل هو الصناعي

مت منح اجلوائز  1895 .نوفمرب27  يف (النروجيي -السويدي يف وصيته اليت وثّقها يف )النادي ابملصادقة على اجلائزة السنوية
، تعّد جائزة نوبل 1968يف عامو  ،1901. ألول مرة يف عام والطب أو علم وظائف األعضاء ،السالم ،دباأل ،الكيمياء ،الفيزايء يف

 .السالم والنشاط من أجل واالقتصاد والكيمياء والفيزايء والطب األدب  جماالتعلى نطاق واسع من أهم اجلوائز املتاحة يف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1895
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A3%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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وثيقة عن األم تريزا ابلتحديد  500ت أكثر من هذا ما جاء يف العنوان، الدراسة اليت رصد
502. 

من خالهلا الباحثون الكنديون إىل أن حكاايت مساعدة األيتام والفقراء اليت كانت تروى  صلتو 
 حول هذه املرأة كانت جمرد خرافة.

 جالعال األم تريزا وفقا لتلك الدارسة كانت ترتك كثريا من املرضى واأليتام اهلنود ميوتون من نقص
 .لعالجهم لديها الكافية األموال وجود من الرغم على، الغذاءو 

الدراسة توصلت إىل أن قصص معجزاهتا يف عالج املرضى كانت أيضا جمرد أكذوبة، وأن أولئك 
 املرضى مت عالجهم مبواد طبية.

ونشر صورها الدراسة تشري أن األم تريزا كانت تستمتع برؤية معاانة الفقراء واأليتام من حوهلا 
 كأهنا أم للفقراء.

تريزا أهنا قامت ابلتسرت على من خالل حبثي عن اتريخ األم  ولكن الشيء األخطر الذي وجدته
  .إنسانية غري بطرق األطفال على يعتدي قس كاثوليكي أمريكي كان

انلد األم تريزا يف سبعينيات القرن املاضي بعثت برسالة إىل الكنيسة تطلب منهم إعادة القس دو 
 اهقني.ماكواير الذي أثريت حوله اهتامات اعتداء على أطفال ومر 

م ترييزا أوضحت يف الرسالة أن مسعة الكنيسة أهم من إقالة هذا القس، لذلك فإهنا تطالب األ
 بل قامت بتعيينه لديها لتدريب الراهبات يف اهلند، حىت قام هذا اجملرم ...ليس ذلك وحسب ،ابعادته

 .ومراهقني أطفال عدة على ذلك بعد متكررة ملرات ابالعتداء
وعشرين عاما يف السجن، بعد أن ثبت على ذلك اجملرم  م األمريكية خبمسةلتحكم عليه احملاك

 هتم االعتداء على أولئك األطفال املساكني.
نتيجة ألن األم تريزا كانت ترى أن مسعة الكنيسة أهم من كل شيء... هذه حقيقة هذه 

 األم تريزا اليت كانت تساعد األطفال واأليتام.القديسة 
حىت القساوسة عبارة عن جمرمني منحرفني أخالقيا، مجيع املسيحيني أو  طبعا هذا ال يعين أن

 حنن هنا فقط نتحدث عن مثال األم تريزا ومن معها.
لذلك فليس معىن أننا خنتلف مع املسيحيني عقداي، أن نكيل هلم االهتامات والشتائم يف 

 أخالقهم.



142 

 حيتاجون أكثر من دعوة بطريقة هناك كثري من املسيحيني هم أيضا ضحااي للغزو التارخيي، وال
 .(1)صحيححضارية ليعرفوا اإلسالم ال

قد جارى  -للحظة  -تبني أنه  الكاتب يقول أيضا: " ويف سورة عبس صورة حملمد  أنكما 
 .(2)العرف السائد يف مراعاة األثرايء وذوى النفوذ، وعدم اإلهتمام ابآلخرين "

كان تركيزه على أشراف    هللاعال، أن رسول وللرد على ذلك أقول: لعل األمر قد حدث ف
حبيث أن هذا هو ولكن ليس ابلصورة السيئة اليت نقلها وات،  ، قريش، ومل يركز على ابن أم مكتوم

 كما جرى العرف السائد يف مكة.   هللاخلق رسول 
ية وليس األمر عائد ابلنسبة لوات ألمور ظاهرية فقط، بل إنه عمد إىل احلديث عن أمور عقد

 يف التوحيد.
يف بدايته، ال خيتلف عن توحيد من هم  فقد ذكر أن " التوحيد الذي كان يؤمن به حممد 

 أكثر تنورا يف عصره، أي أنه كان توحيدا غامضا على حنو ما.
مبعىن أنه مل يكن ممكنا يف مرحلة مبكرة فصل التوحيد اخلالص عن اإلحساس بوجود كائنات 

 .(3)دس "أخرى ذات طابع إهلى أو مق
ألمر   هللاملتوقع، كيف يدعو رسول : يف هذا السياق السؤال املنطقي اأقولوللرد على ذلك 

 .(4)" غامض وهو القائل: " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك

                                      
، أشتهر فلسطيين وشاعر كاتب جهاد الرتابين ،/blog5808529https://www.goodreads.com/author/show/.نظر أ (1)

إنشادها من عدة  كتب قصائد شعرية مت  ،حسين مبارك والثورة املصرية ضد نظام ،بشار األسد بشعره الداعم للثورة السورية ضد نظام
ومن أشهر قصائده املنتشرة قصيدة )تقدموا( اليت ميدح هبا الثائرين على نظام بشار  ،وانيف الشرهان فضل شاكر منشدين منهم

، ومقدم برانمج العظماء املائة " مائة من عظماء أمة اإلسالم غريوا جمرى التاريخ"وهو صاحب كتاب  ،األسد يف سوراي
 األمة، املرجع موسوعة الويكيبيداي. الذي يذكر به بعض عظماء املسلمني الذين غريوا اتريخ اليوتيوب على

 .153ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .213ص:  - يف مكة  حممد( 3)
ابب  سننه، يف ماجة ، ابن16815، برقم: 109، ص: 5ج:  : حديث العرابض بن سارية ،مسندهيف  رواه اإلمام امحد( 4)

، عليكم بسنىت املستدرك على الصحيحني ،النيسابوري ،44، برقم: 16، ص: 1ج:  : اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني

 .335، برقم: 175، ص: 1ج:  : وسنة اخللفاء الراشدين
= 

https://www.goodreads.com/author/show/5808529./blog
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
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ن ع من قول الرسول أو تعاىل  هللادليل، من كتاب بو مل يربهن الكاتب هنا على كالمه 
 نفسه.

الكرام، بل وال حىت من علماء املسلمني وال حىت من رواية من عاصره وعاش معه من صحبه 
 املعتد هبم، فمن أين له هبذا االعتقاد؟

إىل الالت  ، فيقول وات: " فرمبا نظر حممد ويضيف لذلك ما ينسف أصل دعوته 
على النحو الذي  ،هللاأقل أمهية من  والعزى ومناة كموجودات أو رابت، وإن كانت هلا قدسية إال أهنا

 .(1) واملسيحيون بوجود املالئكة " يعتقد فيه اليهود
ٺ ﴿فال مثيل له  عما يقول الظاملون علوا كبريا، فهذا قياس مع الفارق، فأما ربنا  هللاتعاىل 

 تعاىل ال من أحد من البشر. هللا، وأما املالئكة فقدسيتها من (2)﴾ٿ ٿ
الكاتب هنا خلط األمور قدسيته فهو شيء آخر، حياول شيء، واإلميان ب وأما اعتقاد وجود
 إلثبات وجهة نظر فاسدة.

وال نعتقد فيه سبحانه ما يعتقد فيه اليهود والنصارى ابملالئكة، وال كانت هذه النظرة هي نظرة 
 . هللارسول 

 رة؟فلو ثبتت هذه النظرة لنقلت إلينا، فرتى من أين استدل وات على هذه النظ
 إبيرادها، وكيف يوردها وهي معدومة؟أمن رواية؟.... فهو مطالب 

 . هللاأو أنه أوحي إليه؟... وما من وحي بعد رسول 
، ال ىف والكاتب هنا يتكلم يف أمر عقدي يف قرارة القلب الشريف للمصطفى  

 حركات وسكنات جسده الشريف كان من املمكن أن تنقل إلينا.
 بينة أو برهان، فأىن له معرفة ما يف نظر " بال العقدي أبهنا " وجهاتوحيكم على هذا األمر 

 ؟قرارة قلبه الشريف 
هبذه الرابت " األواثن "  كيف يدعى ذلك، وهو من ذكر أبن " معىن اعرتافه  

 سيؤدى إىل: 
 كرسول.  فشل مهمته  - 1 

                                      
 .213ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .11اآلية:  - الشورىسورة ( 2)

= 
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 ". (1)سبحانه هبا هللاويقضى على الرسالة اليت كلفه  - 2 
، بل ويتساءل بعد ذلك فيقول:  "(2)م أمهيته ت إيراد األدلة على " عداول واكما حي 

 يف هذه الفرتة. " هذه الرواايت مت تلفيق جانب كبري منها بقصد إظهار أمهية حممد 
 ؟(3)أكان حقا من األمهية بدرجة كافية لتجعله يكاد يعامل على قدم املساواة مع زعماء مكة "

أنه يقول: " جيب أن نتذكر دائما إحتمال أن  ت إلثبات عدم أمهيته ومن أمثلة ادعاءات وا
 .(4)يكون التجار قد استبعدوه من جمالسهم، ومن معظم العمليات املرحبة "

 ردا عليه: ال ندرى ما املراد من إيراده هلذا اإلحتمال املنايف للواقع واملنطق. أقولف
  قال عنه قر خالف ذلك، وذلك حنيما وأن وات هو الذي أفمنطقيا هو مرفوض، ال سي

"، بل وأكد أن أهل مكة كانوا يعدونه  (5)أبنه: " كان ينظر إليه على أنه أكثر شباب بىن هاشم رجاء
 " أو ليس النسب والشرف شيء حاضر، والرجاء شيء غائب؟(6)" من خرية شباهبا ، 

 .(7)خصا قليل األمهية "قال: " مل يكن نسبيا شفبل إنه أكد على هذا األمر يف موضع آخر 
كانت له السيادة بني    اوعزز هذا الرأي حني ذكر مالحظة قال فيها: " نالحظ أن حممد

 .(8)زوار مكة، مع أن أاي من زعماء مكة مل يكن قد انضم إليه "
اجملالس الذي أورده وات، احتمال ال بينة عليه وال  من ويف احلقيقة فإن احتمال استبعاده 

ه ال يوجد سبب لذلك، ومل يورد الكاتب ولو حادثة مشاهبة لذلك حدثت مع غري النيب أن كما  ،برهان
 .فضال عن أن حتدث معه 

فعوضا   هللاأما من حيث املنطق، فإن املنطق يقول أبنه إن علمت قريش براعة يف رسول 
 لعدة اعتبارات. عن أن يبعدوه من جمالسهم كما يزعم الكاتب، فاألوىل أن يقوموا بدعوته جملالسهم

                                      
 .218ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .262ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 .216ص:  - يف مكة  حممد( 3)
 .99ص:  - ةيف مك حممد ( 4)
 .99ص:  - يف مكة  حممد( 5)
 .249ص:  - يف مكة  حممد( 6)
 .116ص:  - يف مكة  حممد( 7)
 .217ص:  - يف مكة  حممد( 8)
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بل منها أهنم سيستفيدون منه ومن مهاراته، ومنها أهنم سيعززون العالقات التجارية فيما بينهم، 
 واألبعد من ذلك انه إذا أنتجت قريش اتجرا فذا، فإن ذلك زايدة لقوة قريش العامة.

هذا من حيث ما كتب وات بنفسه، ومن حيث املنطق والعقل، أما من حيث ورود خالف 
ها هنا طرفا منه لإلستئناس، سواء قبل  سأذكر، فهو أكثر من أن حيصى، ولكن لك يف سريته ذ

 ثة:البعثة، أو بعد البع
املطلب يف ظل الكعبة فراش وأيِت بنوه  عبدما ورد من أنه كان يفرش ل ،فمما كان قبل البعثة -

 املطلب.عبدفيجلسون حوايل الفراش ينتظرون 
قى الفراش فيجلس عليه فيقول أعمامه مهال اي حممد جفر حىت ير وهو غالم  وأيِت النيب 

 عن فراش أبيك.
 .(1)املطلب إذا رأى ذلك منه: إن ابين ليؤنس ملكا، أو انه ليحدث نفسه مبلكعبدفيقول 

فلما بلغ البناء ومنها ما حدث بني زعماء مكة يف مسألة وضع احلجر األسود، ففى الرواية: " 
 يضع احلجر موضعه وأرادت كل قبيلة رفعه، وتواعدوا للقتال. تلفوا فيمناألسود اخ موضع احلجر

مث تشاوروا بينهم فجعلوا أول من يدخل من ابب بين شيبة يقضي بينهم، فكان أول من دخل 
 .اخلرب وأخربوه، به رضينا األمني هذا: قالوا، فلما رأوه  هللارسول 

"  :احلجر فوضعه فيه، مث قال  خذ رداءه وبسطه على األرض، مث أ  هللافوضع رسول 
 فرضوا، الشريفة بيده هو وضعه لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب مث ارفعوه " ففعلوا، فلما بلغوا موضعه

 .(2)الشرور عن وانتهوا بذلك
به زوجا، مفضلة إايه على من سواه من أشراف مكة  1أضف إىل ذلك قبول خدجية  -

 ممن تقدم إليها.
أمام   هللاقبل إسالمه يف رسول  ذلك شهادة أيب سفيان األدلة على ومن أقوى  -

                                      
 .281، ص: 2ج:  ،البداية والنهاية ،كثريابن   (1)
ظم الدرر يف تناسق اآلي تفسري نالبقاعي، ، 295، ص: 1سورة البقرة: ج: تفسري  ،تفسريهأورد هذه القصة ابن كثري يف ( 2)

احلجر   هللا، ابب وضع رسول املستدرك على الصحيحني،النيسابوري، 291، ص: 7، يف تفسري سورة الطور: ج: والسور
 .1719برقم:  628، ص: 1األسود مكانه عند بناء البيت: ج: 

= 
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 .، وقد كان ذلك قبل إسالمه (1)قيصر
ما أكثر ما رأيت  : بن عمرو بن العاص هللاوقد روى البيهقي عن عروة، قال: قلت لعبد  -

 من عداوته؟ فيما كانت تظهره  هللاقريشا أصابت من رسول 
فقالوا: ما رأينا مثل   هللااحلجر، فذكروا رسول  اجتمع أشرافهم يوما يففقال: لقد رأيتهم وقد 

ما صربان عليه من هذا الرجل قط، سفَّه أحالمنا وشتم آابءان وعاب ديننا وفرق مجاعتنا وسب آهلتنا، 
 .-أو كما قال-ران منه على أمر عظيم وص

ابلبيت  لركن، مث مرَّ هبم طائفافأقبل ميشي، حىت استلم ا  هللافبينما هم يف ذلك، طلع رسول 
 فغمزوه ببعض القول.

فمضى، فلما مرَّ هبم الثانية، غمزوه مبثلها، فعرفتها يف  ، هللافعرفت ذلك يف وجه رسول 
: " أتسمعون اي معشر قريش؟ أما والذي نفسي فغمزوه مبثلها، فقال وجهه، فمضى فمرَّ هبم الثالثة، 

 بيده، لقد جئتكم ابلذبح ".
قوم كلمته، حىت ما منهم من رجل إال وكأمنا على رأسه طائر وقع حىت أن أشدهم ت الفأخذ

راشدا، فما فيه وصاة قبل ذلك لريفؤه أحسن ما جيد من القول، حىت إنه ليقول: انصرف أاب القاسم 
 كنت جبهول.

: حىت إذا كان الغد اجتمعوا يف احلجر وأان معهم، فقال بعضهم لبعض ، هللافانصرف رسول 
 تركتموه.ذكرمت ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حىت إذا ابدأكم مبا تكرهون 

فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت   هللافبينما هم على ذلك طلع رسول 
: " نعم أان الذي  هللاالذي تقول كذا وكذا؟ ملا كان يبلغهم من عيب آهلتهم ودينهم، فيقول رسول 

 أقول ذلك ".
يبكى دونه ويقول: ويلكم أتقتلون  ولقد رأيت رجال منهم أخذ مبجامع ردائه، وقام أبو بكر 

 .(2)غت منه قطمث انصرفوا عنه، فإن ذلك ألكرب ما رأيت قريشا بل ،هللارجال أن يقول ريب 
                                      

، ما أسند معجم الطرباين الكبريين، ، الطربا7، ص: 1ج /   هللا إىل رسولبدء الوحي كيف كان ابب   - صحيح البخاري (1)
 . 60، ص: 2ج:  األحاديث الطوال،، الطرباين، 16، ص: 8أبو سفيان صخر بن حرب، ج: 

بن  هللا، مسند عبد مسندهرواه اإلمام أمحد يف ، 275، ص: 2ج:  ، هللا، ابب ذكر ما لقي رسول دالئل النبوةالبيهقي، ( 2)
ج:  ،عند دعوته  هللا، ذكر بعض أذى املشركني رسول ابن حبان، 7016قم: ، بر 438، ص: 2ج:  ، عمرو بن العاص

= 
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 ، قبل البعثة وبعدها.فهذا غيض من فيض للمكانة اليت كانت له 
، (1)شخصية ذات أبعاد غيبية خر من كتابه أبنه أما ما ذكره الكاتب يف موضع آ 

 .: بداية أن هذه الصفة صفة منفرة عن صاحبها، وابلتاىل فهي ال تليق به أقولفللرد على ذلك 
ألن من كانت هذه صفته، ال جتد حوله أانس يفدونه أبغلى ما ميلكون، بل وأبرواحهم، وحال 

 هو ذاك. صحبه 
دعاء، مع اجلميع على حد سواء، مع القريب أو البعيد، هلذا االخمالف  كما أن واقع سريته   

 . هللاالصديق والعدو، الصغري والكبري، فما هذه إال فرية افرتاها الكاتب على رسول 
، املستشرق بوديل والذي كقرينه وات وممن أصاب كبد احلقيقة يف وصفه ونعته لنيب الرمحة 

يف كتابه السرية النبوية وأوهام املستشرقني ملن  (2)ال جربيبداملتعدكتور عانقض نفسه بنفسه، ورد عليه ال
 أراد اإلطالع عليه.

 ذكر بعض احلجج العقلية واملنطقية الدامغة، والىت استدل هبا هذا املستشرق:وحسب هذا املقام 
ح أبدا، وما كان يسم هللايهمل أمر  " فما كان حممد  :قال بوديل يف انتشار اإلسالم لذاتيته)

 أسه.ملركزه أن يدير ر 
، أو لكتاب من أعدائه، فإنه ليجد أهنم مجيعا وسواء أقرأ اإلنسان لكتاب من مناصري حممد 

 .قد اتفقوا على أن البساطة والوقار كانتا تعم حياته 
 ".حوظهنا إلحدى أسباب انتشاره امللوالبساطة املتناهية هي إحدى قوى اإلسالم األساسية، وإ

                                      
 .9812، برقم: 9، ص: 6ما أرسل به: ج:  ، ابب تبليغ النيب مع الزوائدجماهليثمي، ، 6453، برقم: 145، ص: 6
املؤرخني الذين ال  " هناك طائفة من على ذلك يف احلاشية فقال: الدكتور الشيخ وقد علق، 93ص:  - يف مكة  حممد( 1)

يؤمنون ابلغيبيات يكادون جيزمون بعدم صحة هذه الرواايت، ألهنا تشري إىل أمور من املنطقي أن نتوقع اإلشارة إليها بعد أن أصبح 
ة لتايل فهي حقيقي، وهو ما جند اإلشارة إليه، لكن املؤكد أن هذه الرواايت تعرب عن شيء ابلنسبة للمسلمني املؤمنني، واب نبيا

، ورمبا كانت أيضا تعبريا عما كان ميكن أن يراه كل ذي عينني إن كان حاضرا وقت  ابلنسبة هلم، ومناسبة إلطالة حياة نبيهم
 حدوثها، وسيكون كافيا أن نقدم أشهر هذه الرواايت بنص كلمات ابن إسحاق ".

 يف عام مبحافظة الشرقية مبركز اإلبراهيمية ورفيق حياته، ُولد حسن البنا م( تلميذ1995 -م 1926عبد املتعال حممد اجلربي ) (2)
، مث دبلوم الرتبية وعلم النفس من اهرةابلق دار العلوم إلسالمية من كليةحصل على ليسانس اللغة العربية وآداهبا والعلوم ا م1926

الدكتوراه يف  كلية الرتبية جامعة عني مشس، كذا حصل على دبلوم الدراسات العليا يف النحو، مث حصل على املاجستري مث
يف الوالايت املتحدة، وبقي  هللاستقر به املطاف داعياً إىل من كلية دار العلوم، وا اإلسالمية ختصص التاريخ واحلضارة اإلسالمية العلوم

 .، املرجع موقع املعرفة اإلسالمي اثىن عشر عاًما يدير املركز نيوجرزي يف والية
= 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/1926
http://www.marefa.org/index.php/1926
http://www.marefa.org/index.php/1926
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B2%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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أن أيتى إىل الوجود مبثل هذه األخوة  -ما مل يكن ملهما  -مقدور رجل  ان يف" أك :مث قال
 ؟العاملية

 وهال كانت تنعكس سخرية املعادين لإلسالم عليهم؟
 وكيف خيلف دجال عقيدة ظهرت ومنت بعد موته؟

ضغط أو إرهاب  إن عدد معتنقي اإلسالم ليزيد اليوم مبقدار ربع مليون يف كل عام، وهذا دون
 .رسالة اإلسالم لنشر

وكان جنوده هم انشروا اإلسالم األصليون، وقد تركوا اإلسالم  ،(1) " بوليس " ومل يكن حملمد 
 .اثبت الدعائم حيثما ذهبوا

وإن هذا ليجعل املرء يتساءل عما كان حيدث لو أنه كان هناك إرساليات عربية عظيمة تبشر 
 .املسيحية األوىلابلقرآن كإرساليات 
وهذا  -عظام لإلسالم ابملعىن املعروف، فقد كان الناس الذين يتعاملون ناك دعاة وما كان ه

 .(2) (حيبونه، فكانوا يقبلونه ويدخلون فيه -الدين 
أعرفه من سريته املفصلة أكثر مما أعرف أبواي، فسجل  -دون مغاالة  -الذي  حممدا )

 أقواله وأفعاله كامل غري منقوص.
ل مطلب من املطالب الروحية قد قدر وعمل يتمم بعضها بعضا، وكان كوسنته القولية والفعلية 

 حسابه.
ما استطعنا أن نفهم قدر   : أنه لوال حممدأقولوال يسعنا إزاء قلة ما أثر عن األنبياء إال أن 

 النبوة، إذ لو كانت وظيفة النبوة مقصورة على القول دون العمل ملا كان هناك معىن للرسالة اإلهلية.
فاألقوال إذا مل  ،هللاتطيع أن نتعلم هذه الدروس نفسها ممن مل يدع أنه مرسل من عند ا نسألنن

 .(3) (تقرن ابألفعال، ال ميكن أن تكون ابعثا على اهلداية

                                      
 " أي: شرطة. Policeهي الكلمة اإلجنليزية " ( 1)
  - ستشرقون واإلسالمامل ، زكراي هاشم زكراي،93ص  ،السرية النبوية وأوهام املستشرقني عبد املتعال حممد جربي، (2)

 .532، 531ص: 
املثل األعلى يف خوجة كمال الدين، وكتابه ، نقال عن 160ص:  - النبوية وأوهام املستشرقنيالسرية  عبد املتعال جربي،( 3)

 .  األنبياء
= 
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" لذا... فهي أقوال  :هو لغريهما قاله لوات  أقولإال أن  عد كل ما مت بيانه آنفا، ال يسعىنوب
 .(1)للشفقة، جهل ابلعلم وسالمة العقل " تتسم ابجلهل املخجل الذي يدعو

  

                                      
 .128ص:  - يف مكة  حممد( 1)
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 واتالتارخيية لراء اآلالفصل الرابع: 

 

 .وأرضاهم املبحث األول: الصحابة الكرام 
 املطلب األول: الطعن اجلماعي هبم. 
 .املطلب الثاين: أبو بكر الصديق  
 .5 املطلب الثالث: محزة والعباس 
 .1املطلب الرابع: أمنا خدجية الكربى  
 .املطلب اخلامس: عثمان بن عفان  
 .املطلب السادس: خالد بن سعيد  
 .النحام  هللاعبداملطلب السابع: نعيم بن  
 .املطلب الثامن: عثمان بن مظعون  

 املبحث الثاين: اإلضطهاد عند وات.
 املبحث الثالث: هجرة احلبشة.
 املبحث الرابع: العرب وقريش.
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 وأرضاهم. كرام املبحث األول: الصحابة ال
،  هللايف مكة، أن وات مل ميعن كثريا يف ذكره ألصحاب رسول  نالحظ يف كتاب حممد 

 اللهم ما كان يف نظره من سبب للطعن واالفرتاء والتهويل.
تعترب " ثروة من املعلومات النافعة عن خلفية  رغم أنه ذكر يف بداية كتابه، أن سرية الصحابة 

 . "(1)حياة حممد 
، فلم العزوف إذا عن ذكر من خالل سرية أصحابه  و يقر ابحلاجة ملعرفة حياة حممد هف

 ؟حياهتم، بل ومل الطعن فيهم 
ال الصحابة   هللاولعل السبب يف ذلك كما قد يعرتض معرتض أبن حمور حبثه هو رسول 

 .الكرام 
يب والصديق واملوجه ما كانت إال معهم، فكان هو األب والزوج والقر  أبن حياته  أقولف

 .، ألهنم كما قال هم خلفية حياة حممد  واملعلم هلم... فوجب ذكرهم
ومغبة سبهم، وحذروا  خلطورة الطعن يف الصحابة الكرام  هللاوقد تيقظ السلف الصاحل رمحهم 

 من الطاعنني ومقاصدهم.
لدين فقال بعضهم وذلك لعلمهم مبا قد يؤدي إليه ذلك السب من لوازم ابطلة تناقض أصول ا

 كلمات قليلة، لكنها جامعة.
: " إمنا هؤالء أقوام أرادوا عن هؤالء الذين يسبون الصحابة  (2) 6قال اإلمام مالك 

؛ حىت يقال رجل سوء، ولو كان رجالً فلم ميكنهم ذلك، فقدحوا يف أصحابه  ،القدح يف النيب 
 .(3) صاحلاً لكان أصحابه صاحلني "

بسوء فاهتمه على  : " إذا رأيت رجاًل يذكر أحدًا من الصحابة 6د وقال اإلمام أمح

                                      
  .43ص:  - يف مكة  حممد( 1)
أبو عبد هللا ، املدين ، الفقيه، إمام دار اهلجرة، رأس املتقنني، وكبري  رو األْصَبحي ،مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عم (2)

سنة تسع وسبعني ، وكان مولده  املتثبتني حىت قال البخاري : أصح األسانيد كلها: مالك عن انفع عن ابن عمر، من السابعة، مات
 . 151، ص :  2ف امليم على الرتتيب ، ج : ، بقية حر  هذيبتقريب الت، سنة ثالث وتسعني، وقال الواقدي : بلغ تسعني سنة

 .421، ص: 4ج:  :فتاوىالجمموع ابن تيمية، يف ( 3)
= 
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 .(1)اإلسالم "
  هللا: " إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول  (2) 6وقال أبو زرعة الرازي 

 . (3) فاعلم أنه زنديق
عندان حق، والقرآن حق، وإمنا أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب  وذلك أن الرسول 

واجلرح هبم أوىل، وهم وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودان ليبطلوا الكتاب والسنة،  ،و   هللارسول 
 .(4)زاندقة "

وزللهم،    هللا: " فال يتتبع هفوات أصحاب رسول  (5) 6وقال اإلمام أبو نعيم 
 .(6)" دينه يف القلب مفتون إال وحيفظ عليهم ما يكون منهم يف حال الغضب واملوجدة،

وحيث أنىن ذكرت أنىن سأعمل على إيراد سلبيات وإجيابيات هذا الكاتب، فقد كان لزاما أن 
 .فبعد مدحهم يعمد للتشكيك ،أذكر أن الكاتب هنا إستخدم ثالثياته مع الصحابة الكرام 

 بداية يذكر أمرا افرتضه إفرتاضا مشواب ابلتشكيك وبقومية لدى الصحابةهلم ففي معرض مدحه 
، جلزم والتأكيد عنه، أال وهو سبب إسالم الصحابة الكرام صفة ا لينفي فأملح حلقيقة هذا ،

قد أصبحوا مسلمني إلمياهنم أبن اإلسالم هو  -كما نفرتض   -" لكن غالبهم  :األمر عند األنصار
 .الدين احلق "

                                      
 .117، ص: 8ج: ، ابب سنة ستني من اهلجرة النبوية ،البداية والنهاية ،ابن كثري (1)

ْخُزْوِمي ، أبو ُزْرَعَة الرَّازِي ، َمْوىَل َعيَّاش بن ُمطَرِّف بن ُعبَـْيُد اَّللَِّ بُن َعْبِد الَكرميِْ بِن يَزِ  أبو ُزْرَعَة الرَّازِي ، (2)
َ
ْيَد بِن فـَرُّْوخ الُقَرِشي امل

ْشهورين، واألعالم املذكورين، واجلَوَّ 
َ
َعة، أَحُد األئِمَِّة امل ْتِقنني. هتذيب َعْبِد اَّللَِّ بِن َعيَّاٍش بِن أبـي رَبِـيـْ

ُ
ْكِثرين، واحلُفَّاظ امل

ُ
الكمال اِلني امل

 . 223، ص :  12، عبيد هللا ، ج : 
الزِْنديُق ، ابلكسر: من الثَـَّنوِيَِّة، أو القائُل ابلنُّوِر والظُّْلَمِة، أو َمن :  289، ص :  7ج :  –ابب الزاي  –القاموس احمليط ىف  3))

ْرأِة، ج: َزانِدَقٌة أو َزانديُق، وقد وبِيَِّة، أو َمن يـُْبِطُن الُكْفَر ويُْظِهُر اإلميال يـُْؤِمُن ابآلِخرَِة وابلرُّب
َ
اَن، أو هو ُمَعرَُّب: َزْن ديِن، أي: ِديِن امل

 . تـََزْنَدَق، واالْسُم: الزَّْنَدَقُة. وَرُجٌل زِْنديٌق وزَْنَدِقيٌّ : َشديُد الُبْخلِ 
األجوبة األلوسي، ، 8، ص: 40ج:  :اتريخ دمشقابن عساكر، ، 223، ص: 12: ج: هتذيب الكمالاحلافظ املزي، يف ( 4)

 .10، ص: 1ج:  ،العراقية على األسئلة الالهورية
صدوق، تكلم فيه َبال ُحجة، لكن هذه عقوبة من هللا لكالمه  أمحُد بن َعْبِد هللا احلَِافظ، أبو نـَُعْيٍم اأَلْصبَـَهاينُّ: أحد األعالم ، (5)

 . 216، ص :  1يف ابن مندة هبوًى. لسان امليزان ، من امسه أمحد ، ج  : 
، ومجيع ما ذكر آنفا موجود أيضا يف موقع الدرر السنية تثبيت اإلمامة وترتيب اخلالفةأيب نعيم األصبهاين، ( 6)

http://www.dorar.net/enc/aqadia/3782. 
= 

http://www.dorar.net/enc/aqadia/3782
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ن  األمر عشيء لتغيريفليته أهنى اجلملة ملا وصل إليه، ولكن غلبت عليه نفسه إال أن يقوم بدس 
 .(1)برسالة إىل العرب" سبحانه أرسل حممدا  هللا"أو بتعبري أوضح، إلمياهنم أبن  :حقيقته فقال

ككاهن أعلى جملرد أهنم كانوا راغبني يف   وحني ادعى كيتاىن أن " أهل املدينة قد قبلوا حممدا 
 ". إستتباب أمن داخلي يف املدينة، وليس لقبوهلم كل تعاليم القرآن الكرمي

قائال: " هذه النظرة تؤكد فعال العوامل املادية، لكن ليس من الضروري أن نقلل  وات فرد عليه
 .(2)من شأن العوامل الدينية أو األيديولوجية "

ما عابه وات على الباحثني الغربيني وسقط ، سوى  هللاابيات صحابة رسوله كما مل يورد إجي
 .هو فيه

ت عن غالبية املتحولني إىل حثني الغربيني مدى صحة الرواايوذلك عند قوله: " ويناقش البا
 ينفى مث، (3)" مادية األساس يف اإلسالم، ومالوا إىل التأكيد على أن معظم املتحولني كانت دوافعهم

 .عنهم األمر هذا
فهو مردود  ، أما ما تطرق إليه الكاتب من إظهار دوافع مادية دنيوية إلسالم الصحابة

 مجاع.ملخالفته اإل
 هللاتعاىل: أن أي قول فيه طعن على املؤمنني والرجال الذين مدحهم  6وقد نقل القرطيب 

 وشرفهم ابلصدق والوفاء خمالف لإلمجاع، فما يعرف فيهم مغري وما وجد من مجاعتهم مبدل 
 .(4) وأرضاهم

م انج وأنه وقد رسم وات منهجا عاما يف كتابه وهو احلياد عن ذكر سبب إسالم الصحابة 
 . هللاعن قناعتهم بصدق رسول 

إسالمهم ترجع لدوافع مادية حبتة، دون إيراد وأرجع ذلك " كالباحثني الغربيني " إىل أن أسباب 
 بينة أو برهان كعادته، وكعادهتم.

                                      
 .283ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .289: ص - يف مكة  حممد( 2)
 .294ص:  - يف مكة  حممد( 3)
 .158، ص: 14ج:  ،لسورة األحزاب تفسريهذكر ذلك القرطيب يف ( 4)

= 
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 :(1) األستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري هعرض ما يقولأوللوقوف على خطورة هذا املنهج، 
عية كان األستاذ يتكلم بلسان اآلخرين، وطبعا هناك ود يف املرحلة اجلام" أبنه قبل ثالثة عق

 .متدينون يف القاعة وال زالت الطينة بصورة عامة فيها بقااي خري، وال زالت مل تتسخ كثرياأانس 
على إنتزاع اخلالفة، ولكن   (2)من الصعب أن يقول إئتمر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 

  .يسكت مث الكالم هذا ويسوق " المانس " األب لسان ىعل يستطيع أن يقول ذلك
أانس أيمترون  واملهم أن الصورة اليت تكونت يف أذهان الطلبة اجلامعيني أن هؤالء الصحابة 

بينهم على انتزاع سلطة وخالفة دنيوية وأهنم ليس كما يقال عنهم من كوهنم ربوا على عني النبوة، ونشأوا 
 قوال وعمال. مع آايت الوحي، ومتثلوها

األوىل، فال يعقل أن آخرين سيأتون بعدهم يصبحون مناذج أفضل، ومبا أهنم مناذج اإلسالم 
 .(3)وهكذا فإن اإلسالم ليس دينا واقعيا يرىب رجاال نظيفني وأقوايء، وإمنا جمرد خيال ومثاليات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿من أهم عناصر قيام اإلسالم 

 .(4)﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
هم طعن ابلدين، وإن من عقيدة املسلم اإلقرار برضوان وهم أساس اإلسالم وخاصته، فالطعن في

 تعاىل عليهم، وأهنم كلهم عدول. هللا

                                      
عمل يف قسم الشؤون العلمية مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف  ،م 1942ولد يف املوصل مشال العراق سنة  أكرم ضياء العمري (1)

ة والسرية النبوية منذ أتسيسه، وعضوا يف اجمللس العلمي مبجمع امللك فهد لطباعة ابملدينة املنورة وعضواً يف جملس مركز خدمة السن
، املرجع موقع املكتبة الشاملة م1995تاذًا بكلية الشريعة والقانون جبامعة قطر يعمل حاليًا أس املصحف ابملدينة املنورة،

http://shamela.ws/index.php/author/1003 . 
، قيل امسه: عامر بن اجلراح، وقيل : عبد هللا بن عامر بن اجلراح والصحيح أن امسه عامر بن عبد هللا بن أبو عبيدة بن اجلراح ( 2)

وما  أهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي، الفهري، شهد بدراً مع النيب  اجلراح بن هالل بن
ابجلنة، وكان من كبار الصحابة وفضالئهم وأهل السابقة  شهد هلم رسول هللا بعدها من املشاهد كلها، وهو أحد العشرة الذين 

تويف رمحة هللا عليه وهو ابن مثاٍن ومخسني سنة يف طاعون عمواس سنة مثان عشرة ابألردن من ، منهم رضوان هللا عليهم أمجعني، 
، اإلستيعاب يف معرفة 7عاص والضحاك بن قيس الشام وهبا قربه معاذ وصّلى عليه معاذ بن جبل ونزل يف قربه وعمرو بن ال

 . 272، ص :  4األصحاب ، ابب العني ، ج : 
نقال  -كلية الدعوة   -اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة  ،موقف االستشراق من السنة والسرية النبوية أكرم ضياء العمري، (3)

 .http://web.macam.ac.il/~tawfieq/mqalat-0003.htmعنوان الرابط  -من الشبكة اإلسالمية 
 .23آية:  - سورة األحزاب( 4)

http://web.macam.ac.il/~tawfieq/mqalat-0003.htm
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لذا عمد الكاتب إىل الطعن واالنتقاص يف هذه الثلة املباركة، لعلمه أبن طعنه هبم طعن ابلدين، 
 وإن كان أبسلوب غري مباشر.

، فتارة الكاتب وأسلوبه للطعن والتنقيص ابلصحابة الكرام  فا يف منهجهنا اختال يظهر لناو 
أيخذهم فرادى، واترة أخرى أيخذهم مجاعات، وما بني هذه وتلك، يعمد إىل إبراز خالفات اصطنعها 

 إلثبات وجهة نظره. بني الصحابة الكرام 
ختم مبا أ، و م فرادىلطعنه هب أثىنمث  ، ذكر مناذج من طعنه اجلماعي ابلصحابة الكراموسأ

خالفا ملا مت  أوهم به وات نفسه، وحياول إقناع غريه ابخلالفات اليت كانت بني الصحابة الكرام 
 .اإلشارة إليه يف مبحث عثمان بن مظعون 

ومسألة اهلجرة  ،و تطرق ملسألة االضطهاد الذي تعرض له أصحاب النيب أذلك مث بعد 
 ة منهما على حدة.واحدكل   يتم استعراضإىل احلبشة، وس

ذكر أن منهجه أيضا يف عدم الرتضى أ ،وقبل طرح مناذج لطعن وات ابلصحابة الكرام 
 عليهم يف كتابه، وأن الرتضي عليهم هنا من الباحث وليس منه.

رجال  ،فيقول مثال: " كان املهاجرون إىل احلبشة كما هو واضح ،ثالثيته فبدأها مادحافأما 
 .يحة "ذوى عقائد دينية صح

الطعن فيهم فيقول: " فمثل هؤالء قد يكونوا غري ميالني لقبول سياسة أيب لتشكيك و مث يبدأ اب
 ". بكر اخلليفة املتوقع للرسول 
، ، وجيعلهم رادين حلديثه   وات يطعن هبم طعنا مجاعيا: هنا أقولوللرد على ذلك 

 ، وكل أحاديث اإلطراء والثناء من النيب(1)"عليكم بسنىت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدى "
 .أليب بكر الصديق 

من سعى للشهرة فنالوا ذلك، فذكر "  زعمه أن من الصحابة  أيضا ومن طعنه اجلماعي
 .(2)حيققوا شهرة يف أزمنة الحقة "أانس مل 

                                      

ابب اتباع السنة،  ،سننهيف  ، الدارمي16817، برقم: 109، ص: 5ج:  ، حديث العرابض بن سارية ،مسندهيف  أمحد (1)
، 1ج:  ، ، ابب عليكم بسنىت وسنة اخللفاء الراشديناملستدرك على الصحيحنيري يف ، النيسابو 96، برقم: 44، ص: 1ج: 

 .333، برقم: 174ص: 
 .172ص:  - يف مكة حممد ( 2)
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مهم هم أبعد الناس عن الشهرة والسمعة، وإال فإن إسال : أبن الصحابة أقولوللرد على ذلك 
 كان سببا للقتل والتعذيب، بل واملقاطعة.

فدخوهلم اإلسالم مل يكن مبنيا على رغبة يف الشهرة أو اجملد، وإمنا للتخلص من أدران الشرك، 
 عاىل حق العبادة.ت هللاوعبادة 

يف دعوته لقومه، مغلفا إايه بغالف من الفشل، ومربرا   هللامث يذكر الكاتب جناح رسول 
 فه األسباب.ذلك الفشل بتوا

كان قليال بسبب تواضع أنساب من اتبعوه   فيقول أبن " النجاح األصلي الذي أحرزه حممد 
 .(1)يف وقت من األوقات مث انشقوا عنه "

 : أقولوللرد على ذلك  
ويف موضع آخر يقول  ،فيذكر هنا تواضع أنساهبم ،كثريا ما يناقض الكاتب نفسه يف أمر واحد 

معلال ذلك أبهنم من بني  (2) أن نطلق عليهم ضعفاء "الضطهاد " ال ميكن يدعى أبن من تعرض لو 
 أكثر األسر نفوذا.

الذي وصفه الكاتب أبنه قليل، فإنه خمالف للواقع الذي ثبت يف كتب  أما جناح حممد 
 .العطرة السرية

ه وأمر فإن كنت تتحدث عن الفرتة املكية، فدليل جناحه هو اجتماع مأل قريش لللتشاور يف أمر 
هذا احلساب من قبل علية القوم يف  ولو أن هذا النجاح كان قليال، ملا حسب له  ،من أسلم معه
 مكة املكرمة.

يف جعل من كانوا رعاة  وأما إن كنت تتحدث عما بعد املرحلة املكية، فال أدل من جناحه 
 للغنم، قادة لألمم.

  :، ننوه إىل مسألتنيتباعه لة بذكر قلة أيف هذه املرح مث بعد حماولة وات إظهار فشل النيب 
 .و : حماولته تنقيص قدر أتباعه األوىل
 ". (3): قول وات " مث انشقوا عنهالثانية

                                      
 .217ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .174ص:  - يف مكة حممد ( 2)
و ختلى عن الدين، أو ختلى عن قال: " الذين ختلوا عنه " ومل حيدد هل ه 244، ويف ص: 217ص:  - يف مكة  حممد( 3)

= 
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ۅ ۅ ۉ  ﴿شاهنم ابتباعهم هلذا الدين  هللا: أبهنم قد رفع أقولاملسألة األوىل وللرد على 

لكاتب أكثر من شرف ذكركم: أي شرفكم، وأي شرف أكثر يريد ا (1)﴾ۉ ې ې ې ې ى ى
 تعاىل عنهم ورضواهنم عنه. هللارضوان 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ :تعاىل هللاقال 

، وأن اجملتمع املسلم متماسك (3)أن من أتباعه "حر وعبد" بني وقد ، (2)﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
املؤمن قوي خري من "املؤمن ال :أيضا ، وقال (4)"إمنا تنصرون بضعفائكم": قويه وضعيفه، فقال 

 .سبق اإلشارة إليه بينهم إال ابلتقوى كما وال فرق  ،(5)الضعيف، ويف كل خري"
، أما يف املرحلة املكية فلم يرتد أحد، : ارتد من ارتد بعد وفاته أقول املسألة الثانيةوللرد على 

أبنه: " ال يرتد   هللاهلرقل حني سئل عن أتباع رسول   (6)وال أدل على ذلك من قول أيب سفيان 
                                      

 الطاعة، وكالمها مل يثبت.
 .293، ص: 5، سورة األنبياء، ج: تفسريهابن كثري يف  ،10اآلية:  -سورة األنبياء  (1) 
 .13اآلية:  -سورة احلجرات  (2) 
 فـََقاَل: "َحرٌّ َوَعْبٌد". اأَلْمُر؟َمْن تَِبَعَك َعَلى َهَذا  فـَُقْلُت:  هللاقَاَل: أَتـَْيُت َرُسوَل ، َعْبَسةَ  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ جزء من حديث  (3) 

قم بر ، 86، ص: 5ج:  ،حديث عمرو بن عبسة  ،مسنده، وأمحد يف 1354برقم  ،سننهجزء من حديث رواه ابن ماجة يف 
 وغريهم. 16693

ابب ومما روى طلحة بن مصرف عن مصعب،  ،مسندهيف  ، البزار594، برقم: 335، ص: 1ج:  :مسند الشاميني اللخمي، (4)
 ، معرفة ما أسند أبو عبيدة بن اجلراح ،  معرفة الصحابة، أبو نعيم، ، أيب نعيم األصبهان1159، برقم: 359، ص: 3ج: 
 .164، ص: 1ج: 

يب أمسند  ،مسندهيف  محدأ، و 6725، برقم: 184، ص: 16ابب يف األمر ابلقوة وترك العجز، ج:  ،صحيحهيف  لمرواه مس( 5)
، ابب فضل املؤمن سننه، البيهقي يف 5625، برقم: 365، ص: 5ج:  ،ابن حبان، 8726، برقم: 55، ص: 3ج:  ، هريرة

، ص: 6ما يقول إذا غلبه أمر، ج:  ،سننهيف  ، النسائي20615، برقم: 36، ص: 15القوي الذي يقوم أبمر الناس ويصرب، ج: 
 .10356، برقم: 159

يعتقد أبن هرقل من   .641 حىت فرباير 610 حكم من أكتوبر إمرباطورًا بيزنطياً  كان (641 - 575) فالڤيوس أغسطس هرقل (6)
في موريس نراالت اإلمرباطورل، الذي يسمى هرقل األكرب، والذي كان أحد جاألصل. كان ابن صاحب نفس االسم هرق أرمينية عائلة

وهو اإلمرباطور البيزنطي ،  رغم من أن مكان ميالد هرقل غري معروف، ترعرع يف أفريقيا الرومانيةعلى ال .590 عام الفرس احلرب ضد
بفتحها على  ومشال أفريقيا ومصر بالد الشام فقد خسرت اإلمرباطورية البيزنطية يف عهده، نيب اإلسالم الذي عاصر

 .املسلمني العرب أيدي
= 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6158
https://www.marefa.org/575
https://www.marefa.org/641
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/610
https://www.marefa.org/641
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D8%B3
https://www.marefa.org/590
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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 . (1)أحد منهم سخطة لدينه "
خـلـياًل ألمية بن ، حيث كان  (2) ويستثىن من ذلك احلادثة اليت وقعت لعقبة بن أبـي معيط

وهو الذي  ،(4)، فأسلـم عقبة، فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن اتبعَت مـحمدا، فكفر (3) خـلف
 .(5)﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿فيه: تعاىل  هللاقال 

وهي حادثة واحدة ال يصح تعميمها بصيغة الكثرة، وبعض احلوادث النادرة والىت حدثت يف 
 اإلطار الزمين يف حبثنا هذا.الفرتة املدنية، وهي خارج 

فتارة يزعم أهنم  ،هللايف دين  كما حياول الكاتب إبراز أسباب متنوعة لدخول الصحابة 
 .(6)ل على مزااي اقتصادية وسياسية "دخلوا يف اإلسالم بسبب " رغبتهم يف احلصو 

املقام األول من وأكد ذلك يف موضع آخر بقوله: " ينجذب بعض الرجال لرسالة اإلسالم يف 
 ". (7)خالل مضامينه السياسية واالقتصادية

أنه: " ليست هناك كلمة  (8) 5وهو من أقر يف كتابه عند كالمه عن إسالم عمر ومحزة 

                                      
مسند  ،مسندهيف  ، أمحد7، برقم: 7، ص: 1، ج:  هللاكيف كان بدء الوحى إىل رسول   ابب،صحيحهيف  رواه البخاري( 1)

 ، 13، ج:  ، ابب إظهار دين النيبسننه، البيهقي يف 2374، برقم: 433، ص: 1ج:  ،5 بن العباس هللاعبد 
الطرباين يف ، 10960، برقم: 309، ص: 6، ج: ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿: قوله تعاىل ،سننهيف  ، النسائي18982، برقم: 574ص: 

 .7270، برقم: 16، ص: 8، ج:  ، ما أسند أبو سفيان صخر بن حربمعجم الطرباين الكبري
الكافر قتل يوم بدر كافرًا مذكور يف كتاب السري من املختصر واملهذب، واسم أيب معيط أابن بن أيب  عقبة بن أيب معيط : (2)

 .309، ص :  1العني والقاف ، ج :  اببلقرشي. هتذيب األمساء والصفات اعمرو ذكوان بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف 
كان يقال له: أسد هللا، وأسد رسوله يكىّن أاب عمارة وأاب يعلى أيضاً اببنيه عمارة   محزة بن عبد املطلب بن هاشم عم النيب  (3)

رقم يف السنة السادسة من دار األ ول رسول هللا ويعلى، أسلم يف السنة الثانية من املبعث، وقيل: بل كان إسالم محزة بعد دخ
 . 423، ص :  1، حرف احلاء ، ج :  اإلستيعاب يف معرفة األصحابمبعثه، 

يف سريته، ذكر ما لقي  ابن هشام، 84، ص: 3، ج:  هللا، ابب كيفية بدء الوحي إىل رسول البداية والنهاية -( ابن كثري 4)
  . 6، ص: 19، سورة الفرقان، ج: ي يف تفسريهالطرب ، 147، ص: 2، ج:  هللارسول 

 .28اآلية:  -سورة الفرقان ( 5)
 .191ص:  - يف مكة  حممد( 6)
 .191ص:  - يف مكة حممد ( 7)
 .28اآلية:  -سورة الفرقان ( 8)

= 
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 " مث ينفى هذا األمر عنهم. (1)واحدة عن أمور اقتصادية
 من مل يكن واعيا التباعه  أو أبن يقول من خالل الكالم املبطن أبن هناك من الصحابة 

 .(2)أبهنم " الواعني من أتباعه " بوصفه فئة من الصحابه 
: أبن املضامني السياسية واالقتصادية تكون حتصيل حاصل بعد املضمون أقولوللرد على ذلك 

 .  حياة الصحابةالعقدي يف
 وعي يطلبه وات من أانس تركوا دين آابئهم وأجدادهم.مث أي 

  له؟ تعرضوا ملا  هللا رسول بل أي وعي فقدوه وقد تعرضوا بسبب إتباعهم
من ضرب وشتم، بل واحلرق يف بعض األحيان، وهجر أوطاهنم أيضا، أمل يكن ذلك كفيال 

 لرجوعهم لوعيهم؟
 

  

                                      
 .190ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 . 191 :ص - يف مكة حممد ( 2)
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 عند وات: م اص قدر الصحابة الكرا* مناذج من طعن وانتق
، كأىب بكر الصديق   ، عمد وات إىل تشويه صورة الرموز األساسية للصحابة الكرام

 تعاىل. هللايف هذا املبحث إبذن سيتم عرضه ، وهذا ما وغريمها  1وأمنا خدجية 
 :أبو بكر الصديق 

أقوى أعمدة اإلسالم، من ه ، وما ذلك إال لعلمه أبنملز وغمز الكاتب كثريا يف الصديق 
 . هللا، وهو أول خليفة للمسلمني بعد رسول وركيزة من ركائز هذا الدين بعد رسولنا الكرمي 

، 1مييل وات إىل قبول رواية واحدة من الرواايت اخلاصة أبسبق الناس إسالما بعد خدجية 
، وعلي بن  (1) د بن حارثةلتحديد هم: أبو بكر، زيحيث يدور اخلالف على الرواايت حول ثالثة اب

 أمجعني. أيب طالب 
كان أول من أسلم من الرجال األحرار،   ، مؤداه أن أاب بكر الصديق (2)وهناك رأي توفيقي

من الصبيان، وهذا الرأي ال يقطع أبن واحدا من هؤالء  من املوايل، وعلي  وزيد بن حارثة 
 الثالثة كان أسبق إسالما.

، وهو يبىن وجهة نظره على أساس أن زيدا كان علقة بزيد بن حارثة قبل وات الرواية املت
رغبته يف إنتقاص  ، وكان هناك ارتباط قوي بينهما، ولعل سبب قبول وات رواية زيد موىل حممد 

 لبيان تدىن مرتبة صديق هذه األمة، وابلتاىل تدىن مرتبة األمة. الصديق 
ى وجهة ة وترجيحها دون أخرى إذا كانت قائمة علإن موضع اإلعرتاض ليس يف قبول وات رواي

 نظر ومنطق سليم.
يف املصادر، حيظى مبزيد من اإلهتمام  وإمنا اإلعرتاض هو ما يدعيه وات: " من أن أاب بكر 

 .ألنه منذ هجرة احلبشة أصبح أهم شخصية بعد حممد 
مكانته املتواضعة جعلت  فكانت لتلك األمهية انعكاساهتا على الرواايت املبكرة، أما زيد فإن

                                      
ولده أسامة بن زيد قال بن سعد أمه سعدي بنت ثعلبة بن عامر من  سبه يف ترمجةبن شراحيل الكعيب تقدم ن بن حارثة زيد (1)

،  بين معن من طيء وقال بن عمر ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن حممد حىت نزلت ادعوهم آلابئهم احلديث أخرجه البخاري
 . 494، ص :  2، ابب من امسه زيد ، ج :  اإلصابة يف متييز الصحابة

 يوفق بني هذه الرواايت.: رأي أي( 2)
= 
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 .(1)إسالمه أقل أمهية من إسالم أىب بكر "
ش اترة، واترة وات ميعن يف إظهاره كرجل ال مكانة له وال قيمة يف قري فإنومن انحية أخرى 

ضد أحزاب أخرى  5أخرى يصفه ابملتآمر، ويف أخرى يصفه برجل حزيب له مجاعة هو والفاروق 
 . من الصحابة

ؤرخني وأصحاب املصادر يقلبون احلقائق ويزوروهنا تبعا للصور ا صرحيا أبن املإنه يطلق إهتام
 البعدية والالحقة.

،  هللا، ومنزلته عند رسول نوه إليه الكاتب أيضا مكانة أيب بكر هو ما ، و من املعلوم 
 فيما خيربه. ، وقد مسي الصديق لسرعة تصديقه للرسول له قبل بعثته  وصداقته 

 سبة الرواايت له السبق إىل اإلسالم؟ابة يف نفما الغر 
 الحقا؟وما الداعي الفرتاض نسبة الرواايت سبقه لإلسالم الرتفاع مكانته 

 سابقا والحقا؟ من الرسول  وما املعيار الدقيق الذي وزن به وات مكانة أيب بكر 
سواء عند  ،وبعده قبل اإلسالم إن وات جتاهل املكانة العالية اليت كان حيظى هبا أبو بكر 

 .رهفجبزوغ والتضحيات اليت قدمها لإلسالم منذ  ،أوعند قريش  هللارسول 
: " إن أمن فهو الذي بذل ماله لعتق العبيد الذين كانت تعذهبم قريش، وهو الذي قال عنه 

وة الناس علي يف صحبته وماله: أبو بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليال الختذت أاب بكر، ولكن أخ
 ". (2)اإلسالم ومودته، ال يبقني يف املسجد ابب إال سد، إال ابب أيب بكر

: إنه إذا كان هناك رواايت تشهد ألىب بكر ابلسبق على اإلسالم فإن هناك وخالصة القول)
 بذلك، ولكل رواية وجهتها. أو لعلي  رواايت أخرى تشهد لزيد بن حارثة 

 من املواىل ولعلي  من الرجال، ولزيد  ر فقد يكون نسبة السبق لإلسالم أليب بك
                                      

العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه  نعمات حممد عبد الرمحن اجلعفري، (1)
، أنظر 182، 181جامعة الكويت، ص:  -حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  يف املدينة  يف مكة، حممد  حممد

نسخة أنظر ، 89يف مكة ص:  ، حممد 26، ص: 3 ، ج:البداية والنهاية ،، أنظر ابن كثري309 - 205 :هاترخييف  الطربي
 . 172، 171الشيخ ص: 

ابب من فضائل  ،صحيحهيف  ، مسلم461، برقم: 177، ص: 1ابب اخلوخة واملمر يف املسجد، ج:  ،صحيحهيف  البخاري (2)
، 394، ص: 3ج:  ،  يب سعيد اخلدريأمسند  ،مسندهيف  ، أمحد6123برقم:  ،127، ص: 15، ج:  كر الصديقبأيب 

 .6480، برقم: 155، ص: 6ج:  صحيحه، يف ، ابن حبان10904برقم: 
= 
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 من الصبيان.
 الرواايت واملوازنة بينها، للخروج بنتيجة تتوافق معها ومن واجب الباحث املنصف اجلمع بني

 .(1) (مجيعا، دون احلاجة لردها أو التشكيك فيها مع ثبوت صحتها
رية مرفوضة، فشرعنا علمنا أما ما ذكره الكاتب من تواضع مكانة زيد، ففي هذا الكالم عنص

 ي إال ابلتقوى.وأدبنا أنه ال فضل لعريب على أعجم
، لكن وصف يف اإلسالم ليس كتأثري زيد بن حارثة  إال إن كان مراده أتثري أيب بكر 
 وضعيته ابملتواضعة تشري خلالف ذلك.

ان جيعله " مل يكن من القوة مبك وىف معرض انتقاصه للصديق أيضا يظهر وات أن الصديق 
 .(2)ا من عشريته إىل اإلسالم "حيول عددا كبري 

الصديق  ةأن الكاتب يرى أن أمر اهلداية راجع إىل شخص ورغب بداية: أقولوللرد على ذلك 
 وهواه هلداية اآلخرين.

 . (3)﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿تعاىل مبينا ذلك:  هللاقال 
والذي أسلم  ،  (4)ابنه عبدالرمحن  رفضها أيضاوكان ممن  ،فكان ممن قبل دعوته أبناؤه 

 الحقا يف الفرتة املدنية.
من الصحابة  اإلسالم أعمدة من الكثري إلسالممباشرا  سبباكان    مث أن ذلك ال ينفى كونه

أمجعني، كما يؤكد الكاتب ذلك بنفسه حني قال: " أن جمموعة مهمة دخلت اإلسالم  الكرام 
 ." بفضل جهود أيب بكر 

                                      
  العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد حممد اجلعفري،نعمات  (1)

 .183، 182جامعة الكويت، ص:  -حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  دينةيف امل  يف مكة، حممد
 .177 - 176ص:  - ي مكة حممد ( 2)
 .56اآلية:  - سورة القصص( 3)
وأم عبد الرمحن أم رومان بنت بل يكىّن أاب حممد اببنه حممد،  أاب عبد هللا، وقيل: ، يكىّن  5 الرمحن بن أيب بكر الصديق عبد (4)

ه احلارث بن غنم الكنانية، فهو شقيق عائشة، وشهد عبد الرمحن بن أيب بكر بدراً وأحداً مع قومه كافراً، ودعا إىل الرباز فقام إليه أبو 
بية، يقولون: يف هدنة احلدي ، مث أسلم، وحسن إسالمه، وصحب النيب «مّتعنا بنفسك»قال له:  ليبارزه، فذكر أن رسول هللا 

ويقال:  ن أيب بكر مات فجأة، مبوضع يقال له: احلبشي على حنو عشرة أميال من مكة، ومحل إىل مكة فدفن هبا،إن عبد الرمحن ب
 . 368، ص :  2، ابب من امسه عبد الرمحن ، ج :  اإلستيعاب يف معرفة األصحاب،  إنه تويف يف نومٍة انمها

= 



163 

أنه " الرجل الذي له خالف مع العديد من الصحب  منتقصا إايه قوله ومما وصفه به أيضا
 ". (1)أمجعني الكرام 

عموم البشر وليس خمتصا أبيب : أبن اختالف وجهات النظر أمر قائم بني أقولوللرد على ذلك 
 على أمر اجتهادي. بكر الصديق دون غريه، فمن الصعوبة مبكان مجع عقول البشر

فإهنم كانوا يف األصول متفقني، وهلم اختالف يف الفروع  ، أما ما كان من الصحابة الكرام
 واضح وبني، ويطول املقام لذكره هنا.

ومل خيالفهم يف  ، وإال فليأت لنا آت بصحايب وافقت وجهات نظره وجهات الصحابة كلهم
 ق يه بينهم هو مكانة الصديإال أن األصل املتفق عل ،شيء منها، إن ذلك لضرب من املستحيل

 .وعندهم  ، هللاسول عند ر 
طاعنا   هللابرجل ميلى رأيه وسياسته على رسول أبنه أيضا  وات أاب بكر الصديق  ويصف

 . هللابذلك يف رسول 
بقوله: " مهما كانت سياسة أيب   هللابكر أبنه ميلى توجهات معينة على رسول  فيتهم أاب

 .(2)كان بال شك سيوافق عليها "  ، فإن حممدا بكر 
، أمل يهاجر الصديق اتركا أهله وماله ورده ابن أي طعن هذا يف النبوة، ويف الصديق  -

 ؟  (3) الدغنة
 أيهاجر من له مآرب وسياسات يريد حتقيقها اتركا إايها خلف ظهره؟ أم أن هجرته  -

 ؟معينة سياسة كانت
، فالسرية املطهرة تثبت عكس ر أيب بك لسياسة أما من حيث موافقة النيب  - 

 ذلك يف العديد من املواقف، ومل يوافقه عليها.
عن ذلك، فكانت   هللاله حني أبدى رغبته ابهلجرة إىل املدينة، فمنعه رسول  كتوجيهه 

                                      
 .243ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .244ص:  - يف مكة  حممد( 2)
والقارة: قبيلة مشهورة « احلارث القارة: أي وهو امسه سيدوهو  -الغني املعجمة وختفيف النون بفتح الدال وكسر  -ابن الدغنة  (3)

 كان يضرب هبم املثل يف قّوة الرمي، ومن مث قيل هلم: رماة احلدق ال سيما ابن الدغنة. والقارة: أكمة سوداء نزلوا عندها فسموا هبا
 . 456، ص :  1، ج  : يف سرية األمني املأمون إنسان العيون  السرية احللبية، 
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 قبول ذلك بصدر رحب. سياسة أيب بكر 
،  هللار رسول ، وأيضا حادثة من شتم الصديق حبضو وكتوجيهه له يف حادثة مسطح 

ده آنفة الذكر كانت مرفوضة عن ، فكل سياسات أىب بكر 5بني عائشة وأبيها  وتدخله 
.خالفا الدعاء الكاتب ، 

، فيذكر على سبيل املثال أن " عن طريقه  كما يطعن الكاتب يف غريه من الصحابة 
 . "(1) بكر وضعيته املتواضعة جتعل إسالمه ليس أبمهية إسالم أيب زيد بن حارثة 

 :، وجعفر ابن أيب طالب آل البيت الكرام: " محزة والعباس ابين عبداملطلب
مدعيا تدىن  5إفرتى الكاتب يف معرض حديثه عن الوضع االجتماعي حلمزة وجعفر 

، وعلل ذلك لسبب مصاهرهتما لقبيلة (2)" 5وضعهما بقوله: " يتضح تدىن وضع محزة وجعفر 
 خثعم البدوية.

كما يزعم : أبن هذا ليس سبب كاف لتدىن وضع امريء يف قريش  أقوللى ذلك وللرد ع
 الكاتب.

فمن رجال مكة من كان يتسرى ابإلماء وأيتى أصحاب الراايت، وال ينقص ذلك من قدره، 
 فضال أن ينقص قدره زواجه بعربية حرة بدوية، فهذا مناف للمنطق.

النابغة بنت غية من أصحاب الراايت هي وال أدل على ذلك من إتيان رجاالت قريش المرأة ب
م أعالم يف مساء قريش، فهذا واقع اترخيي آخر غالط فيه وات إلثبات وجهة ، وكلهخزمية بن احلارث

 نظره اخلاطئة.
فيا ترى هل حط ذلك من قدر أي شريف منهم، واجلواب: ابلطبع أن ذلك مل يكن ليؤثر يف 

 يب.مكانتهم االجتماعية ال من بعيد وال من قر 
 لسهمي، أبو هلب بن عبداملطلب، العاص بن وائل اوهؤالء الرجال هم: أبو سفيان بن حرب 

                                      
 .172ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .176ص:  - يف مكة حممد ( 2)
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النابغة سبية من السبااي أصابتها  اوكانت ، (2) ، أمية بن خلف اجلمحي، وهشام بن املغرية املخزومي (1)
 .(3)رماح العرب

مناقضا نفسه بنفسه وسيد الشهداء، فقد ذكره الكاتب  ورسوله  هللاأسد   أما محزة
 ، فاملعىن املبطن أن من مل يكن حماراب فال احرتام له وال تقدير.(4)كان حمرتما كمحارب "فقال: " رمبا  

: وهنا سؤال يطرح نفسه: هل مقام اإلحرتام عند العرب للمحاربني فقط أقولوللرد على ذلك 
 دون غريهم؟ 

 وال خيلو اجلواب أن يكون إما بنفي أو إثبات...
أبن قريش كان هلم  الردكان اجلواب ابإلثبات، وأبن اإلحرتام للمحاربني دون غريهم... فن  فإ
  .اإلحرتام نم شيء هلم يكن مل ذلك ورغم، أكفاء حماربني من العبيد

مث إن كثريا من سادات قريش مل يكن هلم ابع يف احلرب، ومن ذلك أن سيد مكة أبو هلب عم 
، ومل مينع (5)ش، وقد أقر الكاتب نفسه بذلكهو وغريه من أغنياء قرياعتذر عن اخلروج لبدر  النيب 

 ذلك كونه سيدا من سادات قريش.
فهو  ،يشرتط كون املرء حماراب ليحظى ابحرتام مأل قريشوأما إن كان اجلواب ابلنفي، وأبنه ال 

 حماراب. أبن سبب كونه حمرتما هو كونه خمالف ملا ذهب إليه الكاتب يف معرض حديثه عن محزة 
                                      

عدو هللا مذكور يف املهذب يف ابب امسه عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف مات بعد غزوة بدر  أبو هلب :(   1)
 . 58، ص :  1، ابب الالم ، ج :  أمساء من يعرف بكنيتهقال له العدسة. بسبعة أايم ميتة شنيعة بداء ي

 . 95، ص :  2الكاف ، : ج : ، احلاء بعدها  متييز الصحابةاإلصابة يف ،  جهل بن املغرية املخزومي والد أيب هشام(   2)
 هللاة لرجل من عنزة فسبيت فاشرتاها عبد أم كانت النابغة أم عمرو بن العاص   قال: ربيع األبرار( ذكر الزخمشري يف كتاب 3)

 بن خلف اجلمحي وهشام بن املغرية بن جدعان التيمي مبكة فكانت بغيا مث أعتقها فوقع عليها أبو هلب بن عبد املطلب وأمية
ت فادعاه كلهم فحكمت أمه فيه فقال، املخزومي وأبو سفيان بن حرب والعاص بن وائل السهمي يف طهر واحد فولدت عمرا 

بن  ن وائل كان ينفق عليها كثريا قالوا وكان أشبه أبيب سفيان ويف ذلك يقول أبو سفيانهو من العاص بن وائل وذاك ألن العاص ب
 أبوك أبو سفيان ال شك قد بدت *** لنا فيك منه بينات الشمائل    : يف عمرو بن العاص احلارث بن عبد املطلب 
أسد الشيباين،  ،266، ص: 3امسه عمرو، ج: ، ابب من اإلستيعاب يف معرفة األصحاب يفعند القرطيب وقد وردت هذه القصة 

، 14، ج: هتذيب الكمالاحلافظ املزي، ، 3957، برقم: 384، ص: 3ابب العني وامليم، ج:  ، يف معرفة الصحابة الغابة
 .49، ص: 1، ج: العقد الفريدابن عبد ربه، ، 252ص: 

 .175ص:  - يف مكة  حممد( 4)
 .61ص:  - يف مكة  حممد( 5)

= 
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فهو وإن ذكره بشيء من اإلحرتام إال أن يف ذلك ازدراء له أيضا، مع التشكيك هبذا اإلحرتام 
 بقوله " رمبا ".

، وظاهر هذا األمر مدح فيه، لكن ابطنه ذم عم النيب  كما أنه ادعى أمرا خيص العباس 
 .(1)" فقال: " رمبا يكون امسه أضيف فيما بعد إلكساب ذريته جمدا وطعن فيه 

وليست هذه املرة األوىل اليت يشري فيها وات يف كتابه مدعيا حماوالت إرضاء العباسيني، فقد 
 " كان يشار إليه كراعي إبل يف الصحراء، وكانت هذه اإلشارة عامرة ابإلزدراء.ذكر أن أاب طالب: 

ابلغرية من  ويبدو أن هذه اإلشارات كانت إلرضاء بىن العباس يف األساس، الذين كانوا حيسون
 .(2)بىن هاشم "

 الشيخ يف ذيل ترمجته لكتاب وات هللاذكر ما قاله الدكتور عبدالرمحن عبديوللرد على ذلك: 
يف معركة من اشرتاك أبيهم العباس  عم الرسول  " ال أرى أي جمد يشرف ذرية العباس  :فقال

 . بدر يف صفوف املشركني، وهم أبناء عم الرسول
، هنى املسلمني يوم بدر عن قتل عمه   هللارسول ديث الصحيح أن كما ثبت يف احل

ابنه امللقب حبرب األمة،   هللابعد ذلك، وخرجت منه ذرية مسلمة، منهم عبد كما أعلن إسالمه 
 بل ودولة خالفة نسبت إليه، وهي الدولة العباسية.

كان مسلما   ن العباس ويعلق الدكتور أمحد الشليب على ذلك بقوله: " وهناك اجتاه يرى أ
 .(3)إسالمه ليكون عينا للمسلمني لدى أعدائهم " يكتم

أيضا كان راعيا  أما اإلزدراء، فال أدرى ما اإلزدراء يف وصف العريب براع لإلبل، فالعباس 
لإلبل، وليس املراد هنا من كونه راعيا كونه غالم أو أجري، بل إنه صاحبها ويرعاها فليس األمر كما 

 ابإلزدراء.ات أبنه عامر أظهر و 
بل إن أحد فحول الشعراء كين ابلراعي النمريي، لشدة إبداعه يف وصف اإلبل واإلكثار من 

يف تعريف الراعي الشاعر: ُعبيد بن  (4) ذلك، ومل حيط ذلك من قدره، يقول صالح الدين الصفدي
                                      

 .57ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .91ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .57ص:  - يف مكة حممد ( 3)
ولد سنة ست أو سبع وتسعني وستمائة تقريبا وتعاىن  الدين الصفدي أبو الصفاء صالحبن عبد اللـه األديب  أيبكخليل بن  (4)

= 
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ل الشعراء، تـُُويّف ه، كان من فحو ُحصني. أبو جندل الُنمريي املعروف ابلراعي لكثرة وصفه اإِلبل يف شعر 
 .(1)يف حدود التسعني للهجرة، وقيل بعد املائة

فإن كان وصف اإلبل سببا للشهرة، فهل يكون متلكها سببا لإلزدراء كما ادعى الكاتب يف 
 .حق العباس 

ويعمد وات إىل إختالق الرواايت لتحميلها معىن إجيابيا للشخص ولنفي التهمة عنه، ومن )
 بيعة العقبة الثانية. شهد مع الرسول  ه للرواية اليت تشهد أن العباس بن عبداملطلب ذلك رد

هلا، علل ذلك بقوله أنه " حضر البيعة ليبني   فحني ذكر بيعة العقبة وتطرق حلضور العباس
 . "(2)امشا مل تتخل عن حممد أن ه

وإبراء له من هتمة التخلى عن   وادعاؤه أن: " العباسيني اختلقوا هذه الرواية متجيدا للعباس
 .(3) (ابن أخيه

ما وجه اإلستحالة يف أن يدعم العم إبن أخيه ) :: نريد أن نوجه سؤاالأقولوللرد على ذلك 
 غري دينه؟ويشهد معه هذه البيعة، حىت لو كان على 

ييده أيب طالب له مع شركه وأت وماذا يقول الكاتب يف األدلة اليت تشهد حبماية عم الرسول 
 حياته؟له حىت آخر حلظة يف 

وكيف يتصرف مع حادثة حصار الشعب، وهي املقاطعة اليت فرضتها قريش على عشرية رسول 
  بىن هاشم وبىن عبد مناف وبىن عبداملطلب لتضامنهم معهنهم من هو على غري ملة ، وم

 اإلسالم؟
هو أيضا قدرا معينا من الدعم بل وهو املقر يف كتابه: " فليس هناك ما يدعو للدهشة إذا تلقى 

                                      
الدرر ، 764ومات بدمشق يف ليلة عاشر شوال سنة ،  األدب فولع به وكتب اخلط اجليدصناعة الرسم فمهر فيها مث حبب إليه 

 . 49، ص :  2، حرف اخلاء املعجمة ، ج : الكامنة يف أعيان املئة الثامنة 
 .66، ص: 40ج:  :دمشقاتريخ ( ابن عساكر، 1)
 .284، ص: يف مكة  حممد( 2)
العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، ، نعمات حممد عبد الرمحن اجلعفري بعنوان (3)

، ويف 183جامعة الكويت ص:  -، حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية يف املدينة يف مكة، حممد  يف كتابيه حممد 
 .287، 57نسخة الشيخ ص: 

= 
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 .(1)العام لعشريته "
 فهل كل هذه الوقائع من إخرتاع املخرتعني إلستحالة وقوعها؟

ا كلها فال يبقى لنا إن الزم حكمه ذلك إذا طبقه على مجيع األحداث والوقائع، يقتضى رده
 ، إال ما أنخذه عن وات وأمثاله!!! وهذا ما يريدون.(2) (من اترخينا شيء

 :1خدجية الكربى  ناأم
... ويف ثالثية وات ذكرها مادحا إايها، مثنيا عليها بقوله: " زوجته املؤمنة الوفية 1خدجية 
 .(3)" 1املعينة خدجية 

إال أنه مل يدم هذا املدح طويال، فقال يف السطر الذي يليه: " ليس لدينا دليل على ما كانت 
 ، فناقض ما ذكر آنفا.ة "يف هذه الفرت  ابلنسبة حملمد  1تعنيه خدجية 

: إن كان مراد وات يف فرتة املقاطعة، فحسبه دليال أهنا كانت معه وآزرته أقولوللرد على ذلك 
 يف هذه املقاطعة ومل تتخل عنه.

، مل تتغري ومل تتبدل، وقفت إىل جانبه 1وإن كان بعد إنتهاء املقاطعة فهي من كانت هي 
ِه خدجية قد أَتْت مَعها إانٌء فيه إداٌم هذ ،فقال: اي رسولَ   النيبَّ  وآزرته أيضا، حىت أتى جربيُل 

ا وميّن، وبشْرها ببيٍت يف اجلنِة من َقَصب،  أو طعام أو شراِب، فإذا هَي أتـَْتَك، فاقرَأْ عليها السالَم من رهبِّ
 .(4)ال َصَخَب فيه وال َنَصب "

وشدها من ى األقل أن دعمها له وقد أكد وات على هذا املعىن بقوله: " ميكننا أن حندس عل
 أزره كان ال يزال يعىن ابلنسبة له شيئا ".

وأوالدها،  برسول  1مث أيتى للتشكيك اتليا، حني تطرق وات ملناسبة زواج أمنا خدجية 

                                      
 .249، ص: يف مكة حممد ( 1)
 عيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد ال ،نعمات حممد اجلعفري (2)

 .185، 184جامعة الكويت ص:  -، حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية يف املدينة يف مكة، حممد 
 .272ص:  -يف مكة  حممد ( 3)
ابب فضائل خدجية أم  ،صحيحهيف  ، مسلم3733، برقم 1389، ص: 3، ج:  ابب تزويج النيب ،صحيحهيف  رواه البخاري( 4)

 .7136، برقم: 460، ص2ج  ، مسند أيب هريرة ،مسندهيف  ، أمحد6226، برقم: 167، ص15ج ،1 املؤمنني
= 
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 .(1)يستغرب أن تنجب يف مثل هذا السن فيقول: " وليس هذا مستحيالولكنه غريب "
 ويثبت ما هو مشكوك فيه. ا هو اثبت معلوم،فيم يشكك): أبن وات أقولوللرد على ذلك 

منها يف قوله: "  ، وجزمه بعدد أبناء النيب 1ومن ذلك تشكيكه املبالغ يف عمر خدجية 
وهم: القاسم  مبالغا فيه، فقد ذكرت املصادر أمساء سبعة ولدهتم حملمد  1رمبا كان عمر خدجية 

 طاهر، وقد مات الصبية مجيعا صغارا ".ب " وال" الطي هللاعبدورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة و 
وحىت لو كان السبعة قد ولدوا يف سنوات متتالية كما يذكر أ حد رواة ابن سعد فإن هذا يعىن 

 قد بلغ الثامنة واألربعني قبل أن تلد اإلبن األخري. 1أن عمرها 
ستحق التعليق، بل ستحيل أبية حال، ويعترب أمرا غري عادي ابلدرجة اليت جتعله يوهذا أمر م

ومع ذلك فلم ترد كلمة تعليق واحدة فيما كتبه هشام وابن إنه من األمور اليت ميكن اعتبارها معجزة، 
 .(2) (سعد أو الطربي

أو شكك ال يوجد لدى وات أساس علمي أو منطقي لكل ما رده : أقولوللرد على ذلك 
حني زواجها برسول  1منا خدجية مر أيف ع  (4)فقد أخذ الكاتب برواية حكيم بن حزام  ،(3)فيه
 .(5) 1تفيد أن عمرها كان مثانية وعشرون  5، بينما هناك رواية من ابن عباس  هللا

                                      
د حممجامعة امللك سعود، نقال  -إشراف الدكتور خالد القاسم  ،تقرير موجز عن املستشرق مونتجمري وات، هيا العتييب (1)
 حبث  - املستشرقون والسرية النبوية عماد الدين خليل،نقال عن  "، 99 - 98" ويف نسخة الشيخ ص:  73ص:  يف مكة

 .40ص: مقارن يف منهج املستشرق الربيطاين املعاصر مونتجمري وات، 
 -يف مكة   نقال عن حممدجامعة امللك سعود،  -إبشراف الدكتور خالد القاسم  - مباحث يف االستشراق أجماد الرابيعة، (2)

 ". 99 - 98" ويف نسخة الشيخ ص:  73ص:  -تعريب شعبان بركات 
 جامعة امللك سعود. -إبشراف الدكتور خالد القاسم  - مباحث يف االستشراق الرابيعة،أجماد  (3)
فاخته وقيل زينب بنت واسم أمه صفية وقيل  قصي األسدي بن أخي خدجية زوج النيب  بن خويلد بن بن بن حزام حكيم (4)

مات سنة مخسني وقيل سنة أربع وقيل مثان ومخسني وقيل سنة ستني وهو ، زهري بن احلارث بن أسد بن عبدالعزى ويكىن أاب خالد 
عشرين ومائة  ممن عاش مائة وعشرين سنة شطرها يف اجلاهلية وشطرها يف اإلسالم قال البخاري يف التاريخ مات سنة ستني وهو بن

اإلصابة ،  ه إبراهيم بن املنذر مث أسند من طريق عمر بن عبدهللا بن عروة عن عروة قال مات لعشر سنوات من خالفة معاوية.سنة قال
 . 97، ص :  2، ذكر من امسه حكيم بفتح احلاء ، ج :  يف متييز الصحابة

من املعروف طبيا أن املرأة الىت " ائدة وأنقل هنا وجهة نظر املرتجم واملراجع إمتاما للف 99 - 98ص:  - يف مكة  حممد( 5)
عاشت حياة زوجية سليمة، وتكررت والدهتا، ميكنها أن تستمر يف اإلجناب إىل سن متأخرة، ولكن من املعروف طبيا أن املرأة املرضع 

 1ة خدجية عن عامني حىت يتم فصال الطفل، فالقول أبن السيد ال حتمل عادة، وعلى هذا فإن الفرتة بني احلملني ملن تقل
= 
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من الثروة كما  1تكن خدجية  بقوله: " رمبا مل 1كما قام وات ابلتشكيك أبمر ثروهتا 
 ال بينة عليه وال برهان. وهو أمر، (1)يقال عنها أحياان "

أنه ركز على أمرين ال اثلث هلما،  1 عنهاالكاتب يف معرض حديثه  ركيزحظ تمالوهنا 
 .1وكالمها دنيوي حبت: عمرها حني تزوجت، وثروهتا 

مسألة العمر سبق الرد عليها، أما مسألة الثروة، فإن الكاتب حني حاول : أقولوللرد على ذلك 
 ،هللا سبيل يف صرفت آالف ، عزى ذلك ملا عرف عنه من امتالكه أربعةانتقاص ثروة الصديق 

 .(2)عليه والرد لألخذ اجملال فكان
أما هنا فهو مل يذكر أي مثال، أو برهان وبينة، وإمنا هو ادعاء ال أساس له وال بنيان، ال لشيء 

، فيا ليته اعتمد نفس املنهج يف حديثه عن أمنا إال لالنتقاص واحلط من قدر الصحابة الكرام 
 .1خدجية 

ا ذكر اللهم م،  هللامن مواقف مع رسول  1ألمنا خدجية كاتب ما كان ومل يتطرق ال
 قَاَلْت: " َكاَن النَّيبُّ   هللاعن رسول  1فرتوى ذلك عائشة ابختصار اهنا زوجته الوفية املعينة، 

َها فَاْحَسَن الثَـَّناَء، قَاَلْت: َفِغْرُت يـَْوماً، فـَقُ  1ِإَذا ذََكَر َخِدجَيَة   ا َتْذُكرَُها، مَحْرَاءَ ْلُت: َما أْكثـََر مَ اْثىَن َعَليـْ
ْدِق َقْد اْبَدَلَك  َها.  هللاالشِّ  هِبَا َخرْياً ِمنـْ

َها، َقْد   هللاْبَدَليِن أ: َما قَاَل  َبيِن آَخرْيًا ِمنـْ قـَْتيِن ِإْذ َكذَّ َمَنْت يب ِإْذ َكَفَر يبَ النَّاُس، َوَصدَّ
 .(3)ْوالَد النَِّساِء "أَوَلَدَها ِإْذ َحَرَميِن   هللاا ِإْذ َحَرَميِن النَّاُس، َوَرَزَقيِن النَّاُس، َوَواَسْتيِن مبَاهلَِ 

                                      
كانت تلد كل عام قول مشكوك فيه طبيا، واألقرب إىل التصديق أن يكون كل عامني، فتكون الفرتة الىت أجنبت فيها األبناء السبعة 

عاما على  54حلمل األخري ، لكان عمرها يف اوهي يف األربعني كما يقول حكيم ابن حزام  1عام، فلو كانت تزوجت  14
عاما  28أن عمرها كان  5بن عباس  هللاىل درجة كبرية كما يقول املؤلف، وبذلك يكون قول عبد األقل وهو أمر مستبعد إ

عند الزواج أربعني ملا كان ينتظر أن  1عبد الرمحن الشيخ " مث إهنا لو كان عمرها  -أعلم " املرتجم  هللاأقرب إىل التصديق، و
 ".أمحد الشليب  -ر أوالدها، فما كان شرفها يسمح بذلك " املراجع سنة، ألن يف هذه احلال يف عم 25ختطب لنفسها شااب عمره 

 .99ص:  - يف مكة  حممد( 1)
، وذكر يف موضع آخر: " كما أن تدىن 177، ص: يف مكة حممد  -ألف درهم عندما أسلم  40وكانت ثروته قوامها ( 2)

 .247لإلسالم إىل اهلجرة... "، ص: درهم يف الفرتة من حتوله  5.000درهم إىل  40.000رأمسال أيب بكر من 
، 127، ص: 3وذكر شيء من فضائلها ومناقبها، ج:  1 ، فصل موت خدجية بنت خويلدالبداية والنهاية ،ذكره ابن كثري( 3)

 . 412، ص1، جالروض األنفالسهيلي، مبعناه،  611، ص1، جاتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالمالذهيب، 
= 
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ووجد الدليل  له  1وابلرجوع هلذه األحاديث، وتتبع ما هبا من آاثر، يعلم ما كانت تعنيه 
 الذى نفاه وات حني قال أبنه ليس لدينا دليل عما كانت تعنيه له.

وعالقته أبمنا خدجية   هللاوال آية يف الروعة يف وصف رسول لغربيني فلهم أقأما أقرانه من ا
 .من ابب شهادة شاهد من أهل واتهنا ها وإيرادو ، 1

" إن ثقتها يف الرجل الذي تزوجته ألهنا أحبته كانت تضفى جوا  :(1) قول بوديلفمن ذلك " 
 م واحد يف كل سبعة من سكان العامل.من الثقة على املراحل األوىل للعقيدة اليت يدين هبا اليو 

حني جاءها زوجها من غار حراء  1فيطيل احلديث عن موقف خدجية  (2)أما درمنجم 
أشعث الشعر واللحية، غريب النظرات، فإذا هبا ترد إلية السكينة واألمن وتسبغ عليه  (3) خائفا مقرورا

فيجد فيه حضن األم الذي حيتمى به  ود احلبيبة وإخالص الزوجة وحنان األمهات، وتضمه إىل صدرها
 من كل عدوان يف الدنيا ".

ل من علم تلك اليت كانت أو  1بوفاة خدجية  "... فقد حممد  :1 وكتب عن وفاهتا
أمره فصدقته، تلك اليت مل تكف عن إلقاء السكينة يف قلبه، واليت ظلت ما عاشت تشمله حبب 

 .الزوجات وحنان االمهات
ومدت يدها إليه  1ابليوم الذي لقي فيه خدجية  خ حياة حممد ؤر ي (4) و " مرجليوث "

 .(5)"  1من خدجية  مكةابليوم الذي خلت فيه  يثربإىل  جرةاهل كما يؤرخ حادث  ،تقديرا 
 

                                      
 . 45 سبقت ترمجته ص:( 1)
 . 72سبقت ترمجته ص:  (2)
ج: فصل القاف ، ، قاموس احمليط، القر: الربد عامة، الفريوزابدي، لسان العرب( تشبيه للرجل حني يشعر ابلربد، البغدادي، 3)
 ، مبعناه .76، ص: 5، ج: اتج اللغة وصحاح العربية، مبعناه، وقال: خيتص ابلشتاء، اجلوهري، 146، ص: 4
أثناء دراسته يف أكسفورد على اآلداب الكالسيكية )اليواننية والالتينية(  لهتوفر  (1940 -م 1858) ليوثو مرجيڤيد صمويل د( 4)

ومن مث انتقل إىل دراسة اللغات السامية، وكانت مثرة هذه الدراسة املزدوجة دراسته ونشرته لكتاب " فن الشعر " ألرسطو طاليس 
م، ومن مث ازدادت عنايته ابلدراسات 1889رد مث عني أستاذا يف جامعة أكسفو  م،1887برتمجة مىت بن يونس، وقد ظهرت يف 

 . 379، ص: موسوعة املستشرقنياملرجع: عبد الرمحن البدوي،  العربة والسامية،
 ( املرجع موقع املعرفة .  5)

= 
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 :  (1)عثمان بن عفان 
ل أو رايسة اع الدنيا الزائل من مامبظهر من يلهث وراء مت دأب الكاتب على إظهار الصحابة 

 .أما عثمان فقد تلمس الكاتب له النقد قبل إسالمهرغم أن ذكرهم قد يكون اندرا، أو عرض زائل، 
مكانة ابرزة"،  املباشرون ذوى  ومن أمثلة ذلك ما ذكره أبنه: " مل يكن آابء عثمان بن عفان

 .(2)كثر نفوذا "ءه األغىن منه واألأيضا يغار من أقراب وقوله أيضا: " رمبا كان عثمان 
، وال أثر له يف : رغم أن ما ذكره الكاتب كان قبل إسالم عثمان أقولوللرد على ذلك 

مل  آابء عثمان مكانة أوال مل يورد دليال ملا أورده، وإن فرضنا جدال صحة ما أورده ف، أقولحياته، ف
 .تقدم ومل أتخر يف حياته
وطنه وهاجر  ففي صدر اإلسالم، ترك عثمان ، لهاغري حم فهي يف  وأما غرية عثمان

 . (3)، فكانت أول هجرة بعد لوط للحبشة، اتركا أقرابءه وغناهم ونفوذهم خلف ظهره
األوىل أن يسعى للحصول عليه ، بل  ومن يغار من أمر ال يدير له ظهره، كما فعل عثمان

 .فينفق املرة تلو املرة حىت تطيب نفسه ، كان ينافس نفسه أحياان بل إن عثمان  ،والنيل منه
من أمور عظام من البذل والفداء والتضحية  وما كان منه   هللاأما يف حياة رسول 

يبشره بعد بذله املال يف سبيل   هللاألقرابئه ومن شاكلهم، فجعلت رسول  واجلهاد،، ومل ينظر 
 .(4)بقوله: " ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم " هللا

                                      
 وأبو عمر وأمه أروى بنت كريز مشس القرشي األموي أمري املؤمنني أبو عبدهللا بن أيب العاص بن أمية بن عبد بن عفان عثمان (1)

ولد بعد الفيل بست سنني على  املطلب عمة رسول هللا  بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس أسلمت وأمها البيضاء بنت عبد
بن إسحاق قتل على رأس إحدى عشرة سنة وقال  الصحيح وكان ربعة حسن الوجه رقيق البشرة عظيم اللحية بعيد ما بني املنكبني

شر شهرا واثنني وعشرين يوما من خالفته فيكون ذلك يف اثين وعشرين ذي احلجة سنة مخس وثالثني وقال غريه قتل لسبع وأحد ع
من ذي  عشرة وقيل لثمان عشرة رواه أمحد عن إسحاق بن الطباع عن أيب معشر وقال الزبري بن بكار بويع يوم اإلثنني لليلة بقيت

معة لثمان عشرة خلت من ذي احلجة بعد العصر ودفن ليلة السبت بني املغرب والعشاء يف احلجة سنة ثالث وعشرين وقتل يوم اجل
حش كوكب كان عثمان اشرتاه فوسع به البقيع وقتل وهو بن اثنتني ومثانني سنة وأشهر على الصحيح املشهور وقيل دون ذلك وزعم 

 . 377، ص :  4، العني بعدها الثاء ، ج :  اإلصابة يف متييز الصحابة،  يبلغ الثمانني أبو حممد بن حزم أنه مل
 .183ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 ابب ذكر أول من هاجر بعد لوط وإبراهيم عليهما السالم . 6928برقم:  - املستدرك على الصحيحني، النيسابوري (3)
املستدرك على ، يسابوريالن، 3857، برقم: 147، ص: 10ج:  ، ابب مناقب عثمان بن عفان ،سننهيف  رواه الرتمذي( 4)

، 245، ص: 2، ج: مسند الشاميني اللخمي، ،4602، برقم: 110، ص: 3جيش العسرة، ج:  ، جتهيز عثمان الصحيحني
= 
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لئال هترق قطرة دم يكون هو سببا فيها يف يوم الدار،   هللابعد رسول  إنه بذل روحه  لب
يف حمطات حياته املباركة، مل يربز منها شيء مما  ، فهذه حاله  ذاك اليوم الذي قتل فيه عثمان

 .ادعاه وات
صحابة الكرام كثري من األمور اليت تقع بني الللط وخيما يراه الكاتب لنظر يف ننتقل اآلن ل


 منهم: افتهم على األمور املادية، و ، مدعيا هت(1)

 :  (2)خالد بن سعيد 
 ، فمن هذه األمور:ذكر الكاتب أمورا عديدة حني حتدث عن خالد بن سعيد 

 ":  أنه " أظهر العداء ألىب بكر الصديق 
، ولعله يومئ  : هنا مل يربز الكاتب سبب هذا العداء خلالد بن سعيدأقولوللرد على ذلك 

 .ملا ورد يف كتب السرية من موقفني ابرزين بينهما، ويف كال املوقفني تربير لتصرف خالد بن سعيد 
إال أن الكاتب يفضل أن يغض الطرف عما أقره على نفسه هذا الصحايب اجلليل ليقرر هو 

 .نيابة عنه ما سبب تصرفه
رسول  م عليهاأابن على أعماهلم اليت استعمله: " مل يزل خالد وأخواه عمرو و (3)فاملوقف األول -
هللا  هللا رسول حىت تويف  فلما تويف ، .رجعوا عن أعماهلم 

ارجعوا  ، هللارسول  ما لكم رجعتم؟ ما أحد أحق ابلعمل من عمال:  أبو بكر فقال هلم
 إىل أعمالكم.

، اليمن على وكان خالد  أبدا،  هللارسول  فقالوا: حنن بنو أيب أحيحة ال نعمل ألحد بعد
                                      

ج:  ، فضائل الصحابةالنسائي، ، 19217، برقم: 347، ص: 6، ج: جامع املسانيد واملراسيلالسيوطي، ، 1284برقم: 
 .849، برقم: 515، ص: 1
 .243ص:  - يف مكة حممد ( 1)
استعمل أبو بكر خالداً على جيش من جيوش املسلمني حني األموي ،  القرشي أحيحة أيب بن العاص بن سعيد بن خالدهو   (2)

، وقيل: كانت وقعة َمرْج الصُّفَّر سنة أربع عشرة يف صدر خالفة عمر. 0بعثهم إىل الشام، فقتل مبَرْج الصُّفَّر يف خالفة أيب بكر 
، ابب اخلاء  سد الغابة يف معرفة الصحابةأ، بل كان قتلـه يف وقعة أجنادين ابلشام قبل وفاة أيب بكر أبربع وعشرين ليلة،  وقيل:

 . 87، ص :  2واأللف ، ج : 
 ، أسد الغابة يف معرفة الصحابةالشيباين، ، 10، ص: 2ابب خالد، ج:  ، اإلستيعاب يف معرفة األصحاب القرطيب، (3)

 .87، ص: 2ء واأللف، ج: ابب اخلا
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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 .عربية وقرى، وخيرب تيماء على ، وعمرو نحريالب على وأابن 
إنكم  :، فقال لبين هاشم أيب بكر ن عن بيعةأما املوقف الثاين فهو أتخر خالد وأخوه أاب -

 .(1)ابيعه خالد وأابن  أاب بكر بنو هاشم لطوال الشجر طيبوا الثمر، وحنن تبع لكم، فلما ابيع
يعوا، هاشم كما ذكر " وحنن تبع لبنو هاشم "، فإن ابيع بنو هاشم اب فأصل املسألة أهنم تبع لبىن

 لكاتب.فال يتقدموهنم، ومل يعلنوا شق عصا الطاعة كما يوهم ا
على سبيل املثال يفرتض أنه مل يكن واعيا إال  وأما قول الكاتب: " أن خالد بن سعيد 

 .(2)ابجلوانب الدينية عندما حتول لإلسالم "
من أسلم  : يف كالم وات هذا رد عليه حني ادعى أن من الصحابة أقولو  على ذلك الردف

 بغية احلصول على مزااي اقتصادية وسياسية.
فيما بعد، ألن القاعدة  وأيب بكر  ، توىل مناصب للنيب على الرغم من أن خالدا 

أن من أراد الدين فعليه ابلدين، ومن أراد الدنيا، فعليه ابلدين، ومن أراد الدنيا والدين فعليه ابلدين، 
 مأرب يف حطام الدنيا.  فأتت الدنيا له راغمة، ومل يكن له

ابلعوامل االقتصادية والسياسية يف حتوله  إال أن وات عد هذا من قلة وعي خالد 
لإلسالم، فعده عيبا، فيما هو يف األصل منقبة له، أبال ينظر هلذه العوامل املادية، بل جيعل إسالمه 

 .خالصا هلل تعاىل
، يلة يف احلبشةإليها بقوله: " أما إقامته الطو واهلجرة إىل احلبشة، فقد أشار  أما مسألة خالد 

يتعلق ابألبعاد السياسية املتزايدة يف  فيما خاصة،  حممد سياسة مع متفقا يكن مل أنه تشري فرمبا
 اإلسالم، وكان من رأيه أن هذا رمبا خيالف النبوة ".

، مع الرسول  وأكد ذلك بقوله: " فلو كان خالد مهتما ابألمور السياسية، لتالشت خالفاته
 .(3)" بكثري هلجرةولعاد إىل مكة واملدينة قبل السنة السابعة من ا

إمنا كانت أبمر من  ، : أبن هجرة خالد ومن معه من الصحابة الكرامأقولوللرد على ذلك 

                                      

 .87، ص: 2ابب اخلاء واأللف، ج:  ، أسد الغابة يف معرفة الصحابةالشيباين،  ( 1)
 .189ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .189ص:  - يف مكة حممد ( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D9%83%D8%B1
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 أيضا.  هللا، وما كانوا لريجعوا إال أن أيذن هلم رسول  هللارسول 
ابلدليل، مطالب وات خالف يف األمور السياسية، فناك من وأما األمور السياسية... فإن كان ه

 ه، أما ادعاء بال بينة، فهو مرفوض.ئاحلكم على ادعاليتسىن 
 وأمر آخر انقض فيه الكاتب نفسه كعادته: 

 فمن انحية يقول أبنه مل يكن واعيا إال ابجلانب الديين.
 .ألبعاد السياسيةق ابيتعل فيما خاصة ،مث يذكر أنه مل يكن متفقا مع سياسة حممد 

 .إن وجدت مث يقول أبنه لو كان مهتما ابألمور السياسية لتالشت خالفاته مع الرسول 
حاصل هذه االدعاءات الثالثة عن خالد: أنه ال وعي له إال ابلدين، ورغم ذلك مل يتفق يف 

مع رسول  الفاتلتالشت اخلتلك السياسة الىت لو كان مهتما هبا يف األساس  ،  هللارسول سياسة 
 .يف حال وجدت هذه اخلالفات ، هللا

كيف يل أن أحل ثالثية التناقض هذه، ألصل إىل مفهوم ادعاءات وات، وال أظن أىن سأجد 
 لذلك سبيال.

 :  (1)النحام  هللانعيم بن عبد
، إال انه يف مرتني كان ينوه أبنه مل (2) عدة مرات يف كتابه ذكر الكاتب نعيم بن النحام 

ذكر سبب عدم هجرته، كما مل يعلل سبب بقاؤه يف مكة،  هاجر للمدينة املنورة، دون أن أيتى علىي
 ". (3)" تعرض للفتنة بل وادعى أنه 

هـ "، دون أن يبني ما سبب أتخر  6وأكد على ذلك بقوله " فهو مل يذهب للمدينة حىت سنة 
 .(4)ذهابه للمدينة

                                      
إمنا مسي النحام، نعيم النحام وهو ابن عبد هللا بن أِسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب العدوي القرشي ، و  (1)

والنحمة: السعلة، وكان قدمي اإلسالم يقال: أسلم بعد عشرة أنفس « دخلت اجلنة فسمعت حنمة من نعيم فيها»ألن النيب : قال: 
مه قال: الواقدي : كان نعيم قد هاجر أايم احلديبية فشهد مع النيب ما بعد ذلك من املشاهد قبل إسالم عمر، وكان يكتم إسال

يرموك يف رجب سنة مخس عشرة يف خالفة عمر وقيل استشهد أبجنادين سنة ثالث عشرة يف خالفة أيب بكر.  واستشهد يوم
 . 169، ص :  2حرف النون ، ج :  ، اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند أمحد

 .243، 173، 180ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .243ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .243ص:  - يف مكة حممد ( 4)

= 
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كما ثبت   ،مل يذهب للمدينة نه لدليل الصحيح أنعم ثبت لدينا اب: أقولوللرد على ذلك 
هو اختالف وضعه يف قومه عن وضع  الصحيح أن سبب عدم هجرته لدينا أيضا بذات الدليل 

 ؟فلم أيخذ وات طرفا من الدليل ويدع اآلخر ،من هاجر من املسلمني، فقد كان يف منعة من قومه
ة، ألنه كان ينفق على أرامل ه فيهم من اهلجر ومنعه قومه لشرفذلك فقال: "  (1)ذكر ابن األثري 

 بين عدي وأيتامهم وميوهنم.
فقالوا: " أقم عندان على أي دين شئت، فوهللا ال يتعرض إليك أحد إال ذهبت أنفسنا مجيعاً 

 .(2)دونك "، مث قدم مهاجراً إىل املدينة بعد ست سنني
 ربعون من أهل بيته، فاعتنقه النيبحني قدم عليه املدينة، وكان معه أ له قال  يب النألن 

  :يل " قومي من لك خريا كانوا  نعيم اي قومك "وقبله، وقال له. 
  ."قومي أخرجوين وأقرك قومك" :فقال الرسول  ،"هللا"بل قومك خري اي رسول  :قال 
 .(3)"قومك أخرجوك إىل اهلجرة، وقومي حبسوين عنها ،هللا"ال، بل قومك خري اي رسول  :قال 

 أن يتعرض هلا نعيم الىت إن قدر : ال خترج الفتنة أقولتعرض للفتنة، ف نه ما ادعاؤه أبأو 
 :أحد ثالثة أسبابعن 

 :فإن كانت الفتنة من أهله= 
قالوا له: " أقم عندان على أي دين شئت " فقولك فيأتيك الرد من ذات أهله، وذلك حينما 

 .إذا ساقط
                                      

َباَرُك ْبُن حُمَمَِّد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَكرمِِي ْبِن اْبُن اأْلَِثرِي اْلَقاِضي الرَّئِيُس اْلَعالَمُة اْلَبارُِع اأْلَْوَحُد اْلَبِليُغ جَمُْد الدِّيِن أَبُو السََّعاَداِت اْلمُ (1)
َباينُّ اجْلََزرِيُّ مُثَّ اْلَموْ   َوَغرْيِ َذِلَك.« َغرِيِب احْلَِديِث « َو « َجاِمِع اأْلُُصوِل « ، اْلَكاِتُب اْبُن اأْلَِثرِي َصاِحُب ِصِليُّ َعْبِد اْلَواِحِد الشَّيـْ

َع ِمْن حَيََْي ْبِن َسْعُدوَن  اْلمَ  حَتَوََّل ِإىَل َمْوِلُدُه جِبَزِيَرِة اْبِن ُعَمَر يف َأَحِد الرَّبِيَعنْيِ َسَنَة أَْربٍَع َوأَْربَِعنَي َومَخِْسِمائٍَة َوَنَشَأ هِبَا، مُثَّ  ْوِصِل، َومسَِ
، َوَخِطيِب اْلَمْوِصِل َوطَائَِفٍة.  . 47، ص :  16، الطبقة الثالثة والثالثون ، ج  : سري أعالم النبالءاْلُقْرُطيِبِّ

 ابة يف معرفة الصحابةأسد الغ ،الشيباين ،69، ص: 4ابب من امسه نعيم، ج:  ،اإلستيعاب يف معرفة األصحاب القرطيب، (2)

،  :حرف اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند أمحدحممد احلسيين، ، 5261، برقم: 246، ص: 4النون والظاء والعني، ج ،
 .924، 169، ص: 2النون، ج: 

بة يف معرفة أسد الغاالشيباين، ، 361، ص: 6النون بعدها عني، ج:  ، الصحابةاإلصابة يف متييز ابن حجر العسقالين، ( 3)

، اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند أمحدحممد احلسيين، ، 5261، 246، ص: 4النون والظاء والعني، ج:  ، الصحابة
 .924، برقم: 169، ص: 2حرف النون، ج: 
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  :وإن كانت الفتنة من غري قومه= 
 ." فوهللا ال يتعرض إليك أحد إال ذهبت أنفسنا مجيعاً دونك " :فمنهم أيضا أيتى الرد بقوهلم

 يف اهلجرة:  هللاأما إن كانت الفتنة ملخالفته لرسول = 
لرأسه، فضال  له على فعله الذي فعل من تقبيله  فال يثبت ذلك، وال أدل على إقراره 

 على قومه. عن ثنائه 
 .يرتك اجملال إلساءة الظن هبذا الصحايب اجلليل  ب عن ذكر ذلك،وإبعراض الكات

عالقته أبيب بكر، مث يورد الكاتب ما كان بني نعيم بن النحام والصديق مدعيا أنه ساد الفتور 
 دون ذكر واقعة تدل على ذلك، أو علة هذا الفتور.

 . الكرام مع الصحابةوقد سبق اإلجابة عن هذه املسألة حني اهتم الكاتب الصديق بعالقته 
 :عثمان بن مظعون 

اتليا ملن سبق ذكره من الصحابة  لعلى جعلت ما أاثره الكاتب عن عثمان بن مظعون 
 وذلك مع كل من: ،أطرافعدة  معألن الكاتب تشعب يف الطعن هبذا الصحايب اجلليل  ، الكرام

 . هللا: رسول أوال
 .5: أيب بكر وعمر اثنيا
 .و حاب النيب : وعموم أصاثلثا

مع أفكار عثمان بن  فقد ادعى " صعوابت واجهها حممد   هللافأما ما كان مع رسول 
وقد قام الكاتب بغض الطرف كعادته عن ذكر هذه األفكار أو بيان ماهيتها، لإليهام  ،(1) مظعون "

 . هللا، وبني رسول بوجود خالف بينه 
كان من أشد   وات أنه ار إن كان هذا مراد : أبن أصل هذه األفكأقولوللرد على ذلك 

 الناس اجتهادا يف العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل، وجيتنب الشهوات، ويعتزل النساء.
فإيّن أانُم َوُأَصلِّي "  :عن ذلك، وقال له يف التبتل واالختصاء، فنهاه  واستأذن النيب حممد 

اي ُعثماُن فإنَّ أَلْهِلَك َعَلْيَك َحّقاً، َوِإنَّ ِلَضْيِفَك َعَلْيَك َحقَّاً،  هللافاتَِّق  َوَأُصوُم َوأَْفِطُر َوأَْنِكُح النِّساَء،

                                      
 .188ص:  - يف مكة  حممد( 1)
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فهو ممن حّرم اخلمر  ، وقد كانت هذه خصاله، (1)" َوِإنَّ لِنَـْفِسَك َعَلْيَك َحّقاً، َفُصْم َوأَْفِطْر َصلِّ َونَْ 
 .(2)على نفسه يف اجلاهلية

آن الكرمي فقال: " لقد حل القرآن الكرمي الل تعرضه ألصالة القر أشار وات إىل ذلك من خو 
مشاكل اجتماعية وأخالقية وعقلية، ولكن ليس دفعة واحدة، وإمنا على مراحل وبتدرج غري حمسوس 

 .، فعوجلت هذه املسألة ولكن تطلب األمر أخذا وردا إلفهامه وتفهيمه (3)"
قبل إسالمهم  م أن الكثري من الصحابة على ذلك بسبب توجهاته، فمن املعلو  فإن حكم

 الذكر. اآلنف احلديث يف مبني هو كما،   هللا رسول ووجهها قومها كان هلم توجهات معينة،
من أراد أن يسلم وال جياهد وال ينفق، فتم توجيهه، كما يروى بشري بن معبد  فمن الصحابة 

 الم.ألابيعه على اإلس  هللاقال: أتيت رسول  بن اخلصاصية 
وتصلي اخلمس، وتصوم  ،وأن حممدا عبده ورسوله  هللافاشرتط علي: تشهد أن ال إله إال 

 . هللارمضان، وتؤدي الزكاة، وحتج، وجتاهد يف سبيل 
هن رسل  أما اثنتان فال أطيقهما؟، أما الزكاة: فما يل إال عشر ذود ، هللاقلت: اي رسول 

 أهلي ومحولتهم.
فأخاف إذا حضرتين قتال كرهت  ،هللا من وىل فقد ابء بغضب من وأما اجلهاد، فيزعمون أن

 املوت وخشعت نفسي. 
يده، مث حركها مث قال: " ال صدقة وال جهاد، فبم تدخل اجلنة "؟، مث   هللافقبض رسول 

 .(4) أابيعك فبايعين عليهن كلهن "  هللاقلت: اي رسول 
                                      

 ،سننهيف  بلفظ آخر عند الدارمي، و 25909، برقم: 381، ص: 7ج:  ،1 ة عائشةد، مسند السيمسندهرواه أمحد يف ( 1)
ابب ذكر اإِلخباِر عما جيُب على املرء من لزوم  صحيحه، يف ، وابن حبان2170، برقم: 133، ص: 2ابب النهي عن التبتل، ج: 

 .9، برقم: 177، ص: 1، ج:  َهْدي املصطفى
، طبقات البدريني الطبقاتابن سعد، ،، 225، ص: 3ابب العني والثاء، ج:  ، أسد الغابة يف معرفة الصحابةالشيباين، ( 2)

اإلستيعاب  القرطيب، ،381، ص: 2العني بعدها الثاء، ج:  ، الصحابةاإلصابة يف متييز ابن حجر العسقالين، من املهاجرين، 
 .165، ص: 3، ابب من امسه عثمان، ج: يف معرفة األصحاب

 . 164ص:  -يف مكة  حممد ( 3)
، ابب منه جممع الزوائداهليثمي، ، 18160، برقم: 230، ص: 13ج: ، ، ابب أصل فرض اجلهادسنن البيهقيالبيهقي يف ( 4)

ال صدقة وال جهاد فبم تدخل اجلنة، ج:  :، ابباملستدرك على الصحيحني ،النيسابوري ،118، برقم: 196، ص: 1اثن، ج: 
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 ،5وعمر ني يتزعم أحدمها الصديق ، فبادعائه أبن هناك حزبوأما ما كان مع الصديق 
 .والثاين عثمان بن مظعون 

على فراشه ومل يستشهد  عن سوء ظنه عندما مات عثمان  وقد أعرب عمر بن اخلطاب 
يف ساحة اجلهاد، فكانت هذه املالحظة كما يزعم " وات " تعبريا عن عدائه للشخص الذي تزعم 

احلزب املعارض جلماعة أيب بكر 
(1). 

املالحظة، ليتسىن لنا احلكم على عن هذه  : لننظر يف ما قاله عمر أقولذلك على  وللرد
 املوقف برمته.

، واخلالف كما يدعى وات كان حال كانت بعد وفاته فقد   مالحظته على عثمان  أما
   هللازالت عنه هذه الفكرة، بعد اتضاح الرؤية لديه بوفاة رسول  مث أن عمر  ،حياته

 .والصديق 
َمْظُعوٍن َوفَاًة، ملَْ يـُْقَتْل، َهَبَط ِمْن نـَْفِسي َهْبطٌَة َضْخَمٌة، : َلمَّا تـُُويَف ُعْثَماُن بُن إذ يقول 

نـَْيا مُثَّ َماَت َوملَْ يـُْقَتْل.  فـَُقْلُت: اْنظُُروا ِإىل هَذا الَِّذي َكاَن َأَشدَّاَن خَتَليَّاً ِمَن الدُّ
ْنزَِلِة ِمْن نـَْفِسي َحىتَّ فـََلْم يـََزْل ُعْثَماُن بِِتْلكَ 

َ
 ، فـَُقْلُت: َوْيَك ِإنَّ ِخَياَراَن ميوُتوَن. هللا َرُسوُل  تـُُويفَ  امل

ْنزَِلِة الَّيِت  مُثَّ تـُُويَف أَبُو َبْكٍر 
َ
فـَُقْلُت: َوْيَك ِإنَّ ِخَياَراَن ميوتُوَن، فـََرَجَع ُعْثَماُن يف نـَْفِسي ِإىل امل

 .(2)َكاَن هبا قـَْبَل ذِلَك "
 يذكر ما كان لعثمان  ت هنا، بل إن الفاروق إذا فال أساس للمالحظة اليت يدعيها وا

 .من مكانة يف قلبه فيقول عنه: أنه كان أشدهم ختليا من الدنيا 
، ويتعسف يف فهم اللفظ ويستنطق النص مبا مل ينطق به، حىت (3)فوات يلوى عنق النص

ألنه زعيم مجاعة تعارض أاب بكر ،5ن يستخلص منه عداء عمر لعثمان بن مظعو 
(4). 

                                      
 .2469، 279، برقم: 89، ص: 2
 .243، 242، 115ص:  - يف مكة حممد ( 1)
، كنز العمالاملتقى،  ، 1634، برقم: 429، ص13ج ، ، مسند عمر بن اخلطابجامع املسانيد واملراسيلالسيوطي،  (2)

 ، طبقة البدريني من املهاجرين.الطبقات الكربىابن سعد؛ ، 37358، برقم: 2764، ص1اجمللد الثالث عشر، ج
 ايت كثرية عن التربع ابملال أو دفع الصدقات تبني أن الشخصومن أمثلة لوي عنق النص واستنطاقه مبا ليس فيه: " هناك مرو ( 3)

 .326الذي ال جيد من يقبل صدقته هو شخص ابئس سيء الطالع "، ص: 
 العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد  نعمات حممد جلعفري، (4)
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هي زوجة  1، فأخت عثمان زينب هو نسيب عثمان  علما أن عمر بن اخلطاب 
ومقام  ،أمجعني بن عمر وحفصة بنت عمر أم املؤمنني  هللا، فهو خال عبدعمر بن اخلطاب 

 ة أو برهان.أعلى من هذه احلزبية البائسة اليت يتحدث عنها الكاتب بال بين الصديق 
ومن تبعه لعصا الطاعة  فهو ما ادعاه من شق عثمان  ،أما أمره مع عموم الصحابة 

تبع   (1)، مدعيا أيضا أن الزبري بن العوام واهلجرة إىل احلبشة بال أمر أو توجيه من النيب الكرمي 
عثمان بن مظعون 

(2). 
، ومرد اخلالفات لوجود عداء بني (3)فقد ادعى أن اخلالفات يف الرأي أدت للهجرة إىل احلبشة

 .(4)أمجعني ، أو ما أمساه الكاتب مجاعة أيب بكر عثمان بن مظعون وأيب بكر وعمر 
: أبن هذا مردود على الكاتب ملخالفته صريح الرواايت اليت أثبتت أمر أقولوللرد على ذلك 

 ألصحابه ابهلجرة. النيب 
هو الظلم، وسبب اختيار املكان هو وجود ملك  رة،فكما هو واضح من الرواية أبن سبب اهلج

 ال يظلم عنده أحد، كما سنبينه اتليا.
  ،هناك حقيقة مل يستطع الكاتب تلمسها، وتلك احلقيقة هي مراتب الصحابة الكرام 

بني  اخلالفة مل تكن املسألة قوة عدة وال عتاد، وإمنا هي رتبة الصديق  فحني توىل أبو بكر 
 .الصحابة 
 بلغ أهل مكة اخلرب، قال: فسمع أبو قحافة  قال: ملا قبض النيب   (5)عن أيب هريرة ف

                                      
 .178الكويت، ص: جامعة  - جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية حبث يف يف املدينة يف مكة، حممد 

 الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب القرشي األسدي أبو عبداللـه حواري رسول اللـه  (1)
ى كانت أمه تكنيه أاب الطاهر وابن عمته أمه صفية بنت عبداملطلب وأحد العشرة املشهود لـهم ابجلنة وأحد الستة أصحاب الشور 

اإلصابة يف ،  بري بن عبداملطلب واكتىن هو اببنه عبداللـه فغلبت عليه وأسلم ولـه اثنتا عشرة سنة وقيل مثان سننيبكنية أخيها الز 
 . 457، ص :  2، ذكر من امسه الزبري ، ج :  متييز الصحابة

 .243ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .244ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .242ص:  - يف مكة حممد ( 4)
، أبو هريرة ،  هتذيب التهذيب،  اسم أمه ميمونة بنت صخر وحافظ الصحابة،لَيَماين، صاحب َرُسول هللا الدَّْوِسي ا أَبُو ُهرَيـَْرة (5)

 . 505، ص :  6ج : 
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قال: أمر جليل، فمن قام ابألمر من بعده؟ قالوا: ابنك،  اهلائعة، فقال: ما هذا؟ قالوا: تويف النيب 
 وال رافع ملا وضعت. : الّلهمَّ ال واضع ملا رفعتقال: ورضيت بنو خمزوم وبنو املغرية؟ قالوا: نعم، قال 

 قال: فبلغ أهل مكة اخلرب فسمع أبو قحافة  فلما كان عند رأس احلول تويف أبو بكر 
لوا: تويف ابنك، قال: أمر جليل والذي كان قبله أجل منه، قال: فمن قام اهلائعة، فقال: ما هذا؟ قا

 .(1) قال: هو صاحبه ابألمر بعده؟ قالوا: عمر بن اخلطاب 
 عند وات: * اإلضطهاد

يف مسألة اضطهاد املشركني للمسلمني، يشكك )وات( يف أهنا كانت ابلعنف الذي   
 تشري إليه املصادر.

وينفي أن تكون ابلشدة اليت يعرفها الناس جيال بعد جيل، وهو بذلك ميهد لنفي أن يكون 
 سبب هجرة املسلمني إىل احلبشة بسبب االضطهاد.

فقال: " كان  (2)وفريق معه بكر الصديق سياسة أبو  وإمنا السبب احلقيقي، هو معارضة
ومن معه،  هناك انقسام حاد يف الرأي بني اجلماعة اإلسالمية الناشئة أي مجاعة عثمان بن مظعون 

 ". منافسة جلماعة أخرى يتزعمها أبو بكر 
م معلال ذلك أبهن (3)مث يدعى أبن من تعرض لالضطهاد " ال ميكن أن نطلق عليهم ضعفاء "

 من بني أكثر األسر نفوذا.
 : أقولوللرد على ذلك 

ذكر جناح رسول وقد قال  ،فكيف نسلم له بذلك ،يضطرب الكاتب إلثبات وجهة نظره هذه
 يف دعوته لقومه، مغلفا إايه بغالف من الفشل، ومربرا ذلك الفشل بتوافه األسباب.  هللا

قليال بسبب تواضع أنساب من اتبعوه كان   زه حممد فيقول أبن " النجاح األصلي الذي أحر 
واترة يذكرهم أبهنم  ،فتارة يذكرهم ابهنم من أكثر األسر نفوذا ،(4)يف وقت من األوقات مث انشقوا عنه "

                                      
 . 274 ، ص:3خبضاب اللحية، ج:  ، ابب أمر النيب املستدرك على الصحيحني، النيسابوري (1)
املستشرقون جامعة امللك سعود، نقال عن  -الدكتور خالد القاسم  ،موجز عن املستشرق مونتجمري واتتقرير هيا العتييب، ( 2)

 .242 - 189 - 182ص:  ،يف مكة  وحممد، 49، 46ص:  والسرية النبوية
 .174ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .217ص:  - يف مكة حممد ( 4)
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 .ممن تواضعت أنساهبم
 له رأي خالف ذلك فقال: " فوثبت كل قبيلة على من منها من  اسحاقأن ابن مث 
  أكثر األسر نفوذا مل يفدهم ضرا وال نفعا.، مبعىن أن كوهنم من بني(1)املسلمني "

ألن هذه األسر ختلت عنهم، ومن ختلت عنه أسرته ال يوصف ابلقوي، بل لفظ ضعيف هو 
 أصدق ما يوصف به.

موقع آخر مناقضا نفسه بنفسه فقال: " وقد شرح ابن  كما أن الكاتب أكد هذا املعىن يف
شرية هلم حتميهم"، وال بد أن الزهري قد أخذ أيضا هبذا سعد لفظ املستضعفني قائال: " أهنم الذين ال ع

 . (2)املعىن "
فما ابلك مبن كانت عشريته وقبيلته قد رفعت يديها عن محايته، بل وهي اليت متعن يف إيذائه، 

 ن كلمة ضعفاء تطلق عليهم.فما هو أفضل م
خللعاء كما ذكر وقد ذكر أن من القبائل من ترفع يدها عن بعض من انتسب إليها وتسميهم اب

، بقوله: " أما قول عروة بن الزبري أهنم هاجروا (3)وات أن ادعاء الرتكيز على ذلك يعطى انطباعا خاطئا
 انطباعا خاطئا ".للمدينة هراب من االضطهاد، فالرتكيز على ذلك يعطى 

ن وأوضح مسبقا أن هذا الدافع غري مقنع، " لشدة متسك هؤالء املهاجرين ابإلسالم، كما أ
 .(4)بقاءهم يف مكة وصربهم على األذى كان من شأنه أن يقدم منوذجا ملهما لآلخرين "

                                      
ذكر اخلرب عما كان  ،هاترخيالطربي يف ، 49، ص: 3، ج:  هللا، ابب كيفية بدء الوحي إىل رسول داية والنهايةالب ،ابن كثري (1)

السرية ابن هشام يف  ،164، ص: 3إليه بوحيه، ج:  إبرساله جربيل  تعاىل ذكره إايه هللاعند ابتداء   هللامن أمر نيب 
 . 142، ص: 1، ج: مبكة من املؤمنني هللا، من عذب يف ويةالسرية النبابن اسحاق، ، 83، ص: 2، ج: النبوية

 .187ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 .290ص:  - يف مكة  حممد( 3)
العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف "  نعمات حممد عبد الرمحن اجلعفري، (4)

عند  - 207ص،  جامعة الكويت، -، حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ةيف املدين يف مكة، حممد  كتابيه حممد 
ن املسلمني الصامدين املتمسكني إبسالمهم، مع اختالف يف األلفاظ، يف ترمجة الدكتور الشيخ: " بعضهم كانوا م 248الشيخ ص: 

ظلوا يف مكة مع أقراهنم، أمل يكن هذا أدعى لشد أزر ورمبا مل يكن من املمكن إغواؤهم، وردهم عن دينهم، أمل يكن من األفضل أن ي
ض أن اإلضطهاد ، ويف موضع آخر: " فكل الشواهد جتعلنا نفرت 240يف مكة، ص:   املسلمني اآلخرين ورفع معنوايهتم "، حممد

لغ فيه، هذا االهتام ال مل يكن عنيفا، فما ذهب إليه الباحثون الغربيون من اهتام أبن احلديث عن اضطهاد املسلمني عرض بشكل مبا
يكاد ينطبق على املصادر األوىل، ورمبا كانت األسئلة الرئيسية للمبالغة هي تلك اليت تتناول احلاالت اليت تبني متسك الشخص 
= 
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 األوطان من سواه ما لرتكهم سبب هو ابإلسالم أبن متسك الصحابة  :أقولوللرد على ذلك 
 .والتجارة والعشرية واألهل

وه إليه أبهنم أما صربهم على األذى، فقد كان اإلضطهاد والتعذيب ال طاقة ألحد به، وما ن
ملهمني لآلخرين، قد يكون سببا الفتتان اآلخرين يف حال ما افتتنوا هم أنفسهم، فيكون امللهمني سببا 

 لفتنة اآلخرين إذا مل يثبتوا.
كه يف حقيقة اإلضطهاد الذى تعرض له املسلمون األوائل يف مكة، على أضف إىل ذلك تشكي

 اد كان وراءها دافع قبلي.أساس أن الرواية اليت نقلت لنا هذا اإلضطه
ينتمى إىل بطن معاد لبىن أمية الذين نسب إليهم الدور األكرب  6ألن راويها عروة بني الزبري 

 .(1)يف هذا اإلضطهاد، هبدف تشويه مسعتهم
: خالف الكاتب نفسه فيما ذكر يف املقدمة حني استعرض أمهية أقولوللرد على ذلك  

 يت رجع إليها.املصادر التارخيية واحلديثية ال
فقال عن اتريخ الطربي: " ومن بني مصادره العامة ميلك الطربي مصدرا مباشرا هو عروة بن 

 .(2)ان آخر "هـ، الذي خلف لنا مواد مكتوبة مل حتفظ يف مك 94الزبري مات 
يبدو أن إصدار األحكام بشكل إعتباطي أمر مألوف يف حبثه، فكثريا ال جند حلكمه أي دليل )

للهم إال ختمينا يتحول يف عرفه دليال عن بداية استعمال السند بكتاابت عروة، والىت ال تصلح ا ،معتمد
 أن تتخذ كدليل يف هذا امليدان على خلو األحاديث من األسانيد.

مل ترد يف اتريخ الطربي فقط، بل وردت يف  6ن اإلقتباسات من كتاابت عروة وذلك أل
 .(3) (أمحدكتب عديدة أقدم من الطربي مثل مسند 

                                      
 .246واستعصائه على الردة "، ص:  بعقيدته

يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق العيوب املنهجية "  أي: تشويه مسعة بنو أمية، نعمات حممد عبد الرمحن اجلعفري،( 1)
 ويت،، حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكيف املدينة يف مكة، حممد  مونتجمري وات، يف كتابيه حممد 

 .243، 43، 8ص:  ،يف مكة  حممد، 188ص: 
 .243، 43، 8ص:  - يف مكة حممد ( 2)
العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه  ي،نعمات حممد عبد الرمحن اجلعفر  (3)

، أنظر عماد 189ص:  جامعة الكويت، -والدراسات اإلسالمية ، حبث يف جملة الشريعة يف املدينة  يف مكة، حممد  حممد
 ق الربيطاين املعاصر مونتجمري وات، حبث مقارن يف منهج املستشر  - املستشرقون والسرية النبوية الدين خليل،

= 
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كما أن مصادر السنة روت ذلك عن غري طريق عروة، فروى ذلك البخاري عن خباب بن 
 .األرت 

 فنقض ذلك بني واضح من جهتني: 
  الطربي.: من جهة من كتب قبل األوىل

 : من جهة من روى غري عروة.والثانية
سلمني كان من النوع وخيتم وات مسألة االضطهاد هذه بقوله: " يؤيد القرآن... أن اضطهاد امل

املعتدل، ومل يكن يتضمن أية أفعال متنعها األعراف منعا حادا "، ويقول أيضا: " لكننا ال نكاد جند 
 .(1)شيئا يستحق حقيقة أن نسميه إضطهادا "

بل ويف معرض حديثه عن اإلضطهاد يقول: " فالنشاط املعادي األساسي كان يطلق عليه اسم 
ات ابستخدام حدة الذهن، ورمبا كانت من النوع ر هي كلمات تعىن حبك املؤام" الكيد "، " املكر "، و 

 .(2)اخلطر "
كانت دائما يف النطاق املشروع، وقد تؤدى إىل إختالق ويذكر أيضا يف مسألة اإلضطهاد أهنا "  

 .(3)األكاذيب وإحلاق خسائر، لكن ليس هناك برهان أكيد على أن املعارضة حتولت إىل اضطهاد "
أمهل وات حني رفض أن يكون الدافع للهجرة إىل احلبشة األذى ): أقولد على ذلك وللر 

اد الذي شنه كفار قريش على املسلمني األوائل، مجيع األدلة القرآنية اليت تنقض رأيه ذلك، واالضطه
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ :فاإلسالم ينص على اضطهاد املشركني للمسلمني قال تعاىل

 .(4)﴾ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
وحثه للمسلمني الذين استضعفوا واضطهدوا من قبل قريش على اهلجرة من مكة، حيث وصلوا 

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿إىل العجز عن القيام بشعائر دينهم حبرية وأمن 

                                      
 .3416، 3/1322، صحيحهيف ، رواه البخاري 95ص: 

 .254ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .268، 267ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .268ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .26اآلية:  - سورة األنفال( 4)

= 
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  .(2) (1)﴾ڳ ڳ
ترى ما هي اآلايت الواردة يف القرآن الكرمي وتثبت أن اإلضطهاد الذي تعرض له الصحابة 

 كان معتدال. ام الكر 
ضرب، شتم، حثو الرتاب، حصار دام ثالث سنني، دخول حتت محاية أانس ليسوا من قبيلته، 

 بل وحماوالت للقتل... كل هذا وال يعد إضطهادا.
ف السائد، مث رفض كل األدلة والرواايت ممن عاصر هذا جعل وات أمر اإلضطهاد راجع للعر 

 هو احلكم على أن ما تعرضوا له من أشد أنواع اإلضطهاد. احلدث، والىت وردت أبن العرف هذا كان
فمن الذين عاصروا، قول جعفر للنجاشي، ومن الذين رووا، أقوال عروة وابن هشام والطربي، 

 فهذا موقف من سلف.
أن حقوق اإلنسان اليت يتشدق هبا الغرب جتيز أاي من هذه األفعال، ، فاملعاصرين أما موقف

 حكمه أبن العرف مل مينع ذلك؟فعلى أي عرف بىن وات 
ليت وات يف بداية حبثه عرف لنا االضطهاد، ليتسىن القياس عليه، إذ الظاهر من كالمه، أن 

 الذي نعيشه اآلن. الواقع على تنطبق ال خيالية كلمة  هي إمنا، ذكران اإلضطهاد بعد كل ما
 * اهلجرة إىل احلبشة:

بني حياهتا وموهتا إىل قرار صعب يقلب عادة ما تتطلب الدعوات وهي تعيش على احملك 
 ألصحابه قرار اهلجرة إىل احلبشة. املوازين لصاحلها، ومن هذا الباب اختذ الرسول 

راف أصحابه؛ لضمان سالمتهم، ذلك البلد البعيد الذي حيكمه ملك عادل، أمر ابهلجرة أش
 .(3)وحسن استقباهلم، ومن أجل إنصات الناس هناك يف احلبشة لدعوهتم

أراد  : هو محاية الدعوة مبعىن أن الرسول  هللاالسبب األول يف اهلجرة اليت قررها رسول 
أن جيعل للدعوة حمضناً آخر غري مكة، حبيث إذا استؤصل الدعاة يف مكة، تبقى طائفة أخرى يف مكان 

                                      
 .97اآلية:  - سورة النساء( 1)
يف  نهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد العيوب امل نعمات اجلعفري، (2)

 .214 -ص  جامعة الكويت، -، حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية يف املدينة  مكة، حممد
 الرابط: هجرة احلبشة األوىل النبوية، سلسلة السرية لشيخ راغب السرجاينءة لحماضرات مقرو ( 3)
 http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=208017. 

= 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=985&read=1&lg=547
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=208017
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=208017
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 آخر الستمرار الدعوة.
ا االستمرارية والبقاء، وكانت إذاً: اهلجرة إىل احلبشة كانت إلنشاء مركز جديد للدعوة يضمن هل

 .(1)وسيلة جديدة يف مواجهة أساليب البطش يف أرض مكة
  :حياول إبراز أسباب اهلجرة للحبشة خالفا لذلكلكن وات يف كتابه 

، وأن احلزب الذي كان (2)فتارة يدعى أن " اخلالفات يف الرأي أدت للهجرة إىل احلبشة "
دة من عناصر أخرى، وعلى رأسهم عثمان بن مظعون وخالد يتزعمه أبو بكر كان يلقى معارضة شدي

النحام  هللابن سعيد بن العاص ونعيم بن عبد
 (3). 

عندما علم هبذا اإلنشقاق يف صفوف املسلمني، رأى  مث يرى أنه من احملتمل أن " حممدا 
 .(4)ة إىل احلبشة "أن العالج إقرتاح اهلجر 

اهلجرة إىل احلبشة مل تكن تنفيذا لتوجيهات رسول بل ويذهب ألبعد من هذا حني ادعى " أن 
 .(5)، بل متت مببادرة قام هبا املهاجرون أنفسهم " هللا

ابهلجرة، فإمنا ذلك  هو الذي أمر أصحابه  وأن ما ورد يف املصادر من " أن حممدا 
 .(6)ناك "حماولة من املصادر إلخفاء الدوافع احلقيقية هلؤالء الذين غادروا مكة وختلوا عنه ه

قبل اهلجرة إىل املدينة، يشري إىل  ويستنتج أن " عودة كثري من مهاجرى احلبشة إىل حممد 
 .(7)أهم الدوافع وراء اهلجرة "عودة العالقات بينهم وبينه إىل طبيعتها، ويرى أن هذا الدافع هو من 

ىل نقض األسباب من الفحص األول هلذا الطرح التارخيي عند وات يتضح لنا جبالء كيف يلجأ إ
                                      

 .املرجع السابق( 1)
 .244، 242ص:  - يف مكة حممد ( 2)
، ولفظه يف ترمجة الدكتور الشيخ: " السرعة النسبية لتسوية األمور مع عثمان بن مظعون 243، 242ص:  -املرجع السابق ( 3)
 ، اآلخرين الذين عادوا إىل مكة قبل اهلجرة للمدينة تشري على األقل إىل أنه مل تكن هناك قطيعة كاملة بينهم وحممد و 

 .245ص: 
أن يعى بسرعة إمكان حدوث شقاق أو   كتور الشيخ: " إنه ملا يتفق مع شخصية حممد، وترمجة الد يف مكة حممد ( 4)

 .244ات، ويتحاشى النتائج السيئة، لذا ابدر ابقرتاح اهلجرة إىل احلبشة "، ص: خالف، فيتخذ بسرعة خطوات ليسد الثغر 
ة، فإن املرء يكاد يفرتض أن هؤالء املسلمني األوائل قد هاجروا يف أيف هاتني الروايتني هو الذي اختذ املباد ورغم أن حممدا ( 5)

 .239، ص: يف مكة حممد  -األساس خلوفهم من املعاانة 
 .244ص:  - يف مكة حممد ( 6)
 .245، 244 - 208ص:  -املرجع السابق ( 7)



187 

 الوجيهة للدوافع اليت تثبتها املصادر احلديثية، وعدم اقتناعه هبا. 
: أما مسألة اخلالفات فقد مت التطرق إليها مسبقا يف معرض حديثنا عن أقولوللرد على ذلك 

 . مطعن الكاتب ابلصحابة الكرا
بادر إىل الذهن سؤال، إن وأما ما أشار إليه بعودة العالقات إىل طبيعتها ففي هذه اجلزئية يت

عادت إىل طبيعتها، فما الداعى لرجوعهم إىل  كان األمر كما يزعم وات أبن العالقات بينهم وبينه 
 احلبشة مرة أخرى؟

كانوا ينتمون إىل بطين خمزوم   وإذا قرأان نصه القائل فيه: " إن معظم الذين هاجروا إىل احلبشة)
 وألد أعداء اإلسالم. ملعارضة القرشية حملمد وعبد مشس، وهذان البطنان مها أساس ا

فكان املسلمون من هذين البطنني أشد تعرضا لإلضطهاد دون سواهم من مسلمى البطون 
 القرشية األخرى، ومن هنا اضطروا إىل الفرار إىل احلبشة.

 تنطوى عليه هذه النقطة من وجاهة ظاهرية قد تغرى بقبول هذا الدافع،ورغم ما "  :يقول وات
 .(1)إال أىن أرفض اإلقتناع به "
: مل يقدم وات لنا تفسريا واحدا ألوجه عدم إقتناعه، ال نقلية وال عقلية، أقولوللرد على ذلك 

 يتبناها تفكريه.سوى أنه عمل على استبدال احلقائق التارخيية الناصعة أبوهام وخياالت 
مل حيقق  ول هلا، وهي أن الرسول حماوال إسقاطها عليها، لتتواءم مع النتيجة اليت يريد الوص

 جناحا يف بداية دعوته مع أصحابه.
أن أيمرهم ابهلجرة، وقد  ودليله يف ذلك هذه اهلوة العميقة من اخلالفات، اليت حدت ابلنيب 

 سبق الرد عليها.
سقاطي لألوهام واخلياالت على الوقائع واألحداث التارخيية املروية اليت اتبع وات املنهج اإل

 د هلا التاريخ ابلتسليم.يشه
قاطه خياالته وأوهامه على الواقع التارخيي لدوافع هجرة املسلمني إىل احلبشة يف سومن ذلك أ

 من اضطهادهم. العام اخلامس من البعثة بعد ان اشتد عليهم أذى مشركى مكة فرارا أبنفسهم ودينهم
                                      

 العيوب املنهجية يف سياق الرواايت احلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد  نعمات حممد اجلعفري، (1)
 - يف مكة حممد ، 208ص:  جامعة الكويت، -، حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية يف املدينة يف مكة، حممد 

 أبلفاظ أخرى يف ترمجة الشيخ: " وحىت هذا السبب الثاين غري مقنع مبا فيه الكفاية ". 240، 239، 178ص: 
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ا اشتهر به ملكها من صفات الذى اختار هلم احلبشة مهجرا هلم مل واستجابة ألمر الرسول 
فضال عما تتيحه هلم اهلجرة من إمكان مزاولة التجارة اليت كان ميارسها القرشيون  ،العدل ولني اجلانب
 هناك قبل اإلسالم.

ولكن وات ينحى بتحليالته جتاه هذا الواقع التارخيي، رافضا ما اتفقت عليه املصادر القدمية 
 :(1)حلبشة، فال يقبل دوافع الفرار من اإلضطهاد واألذى لسببنيواحلديثة بشان دوافع اهلجرة إىل ا

 .(2)ألنه ال يقر وال يعرتف بشدة األذى الذي تعرض له املسلمون - 1
وأنه لو  تكون هذه الشخصيات املتميزة املكانة قد هاجرت بدافع األذىاستبعاده أن  - 2

وصحبه مالذا آمنا يف املدينة، ولكن  صح ذلك لكان األوىل هبم أن يعودوا مبجرد أن وجد الرسول 
 .(3)بعض املهاجرين استمروا يف احلبشة حىت العام السابع للهجرة

لألسباب  ، هللاوإمنا كانت أبمر من رسول وتربير ذلك، أن هجرهتم مل تكن منهم إبتداءة، 
 أيضا. اليت ذكرانها، ومل يكن هلم أن يرجعوا ابجتهاد منهم، وإمنا أبمر منه 

وات أيضا الدافع الثاين، وهو الدافع املادي الذي يقوم على فكرة أن املسلمني هاجروا  ويرفض
 .(4)سعيا وراء اإلشتغال ابلتجارة

أمرهم ابهلجرة ليحول بينهم وبني  من أن حممدا  (5)أاثره الغربيونكما رفض الدافع الذي 
 خطر اإلرتداد عن اإلسالم لو استمر ذلك االضطهاد.

يف حتويل احلبشة إىل قاعدة  يدعى فيه أن اهلجرة كانت رغبة من حممد  وله حتليل آخر
 .(6)ملهامجة جتارة مكة

احلصول على دعم عسكري من احلبشة ليتمكن  واترة يدعى أن السبب يف ذلك هو حماولته 

                                      
 .67قمنا ابلرد على هااتن اجلزئيتني سابقا ص: ( 1)
 .248، 246ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .240ص:  - يف مكة حممد ( 3)
وصول إىل طريق جتاري بديل يتجه من اجلنوب إىل اإلمرباطورية " كانت حماولة للبنص  241ص:  - يف مكة حممد ( 4)

 البيزنطية، حىت يكسر اإلحتكار الذي ميارسه املكيون على طريق التجارة ".
 .239ص:  - يف مكة حممد ( 5)
 .241ص:  - يف مكة حممد ( 6)

= 
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 .(1)من السيطرة على مكة
يال من احلقيقة، إذ من إن الدوافع اليت قررها وات هنا ال تستند إىل دليل، بل هي أقرب إىل اخل

أن يتطلع إىل مساعدة عسكرية من احلبشة وهو يف بدء الدعوة ومل  املستبعد أن يدور خباطر حممد 
 يؤذن له ابلقتال.
، ومهما حصل (2)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ :إال بتبليغ الدعوة، قال ومل يؤمر 

 .املشركني وقوة عليه من مساعدة عسكرية فالبون شاسع بني قوته
 ؟والشيوخ والنساء األطفال يرسل فلماذا ،العسكرية املساعدة يريد أنه  فرض وعلى

 ؟(3)املوافقة للمساعدة العسكريةأال يكفيه إرسال بعث من أربعة أو مخسة رجال للحصول على 
، جتعله يطمح وأيمل أبن 6وبني النجاشي  وهل كانت عالقات وطيدة بني الرسول 

بلده إىل قاعدة عسكرية ختوض حراب ضد قوة كقوة قريش، ال  لتحويل 6حيظى مبوافقة النجاشي 
 ؟(4)عالقة هلا وال دافع له فيها

اإلنقسامات واخلالفات احلادة اليت يدعى وجودها بني وما األدلة اليت استند عليها وات على 
 صفوف املسملني، وما طبيعتها؟ وما دواعيها وأسباهبا؟

، مل يطلب منه تلك القوة العسكرية، ومل يطلب له 6حني علم بتأييد النجاشي  مث أنه 
 أتييده له، أو إرسال قوة خاصة حلمايته.

من هذه األسئلة، ألن حتليالته فيها مبنية على وات يف طرحه هلذه القضية على أي ل ال جواب
 .(5)أوهام وختيالت أسقطها على هذا الواقع التارخيي بال دليل صحيح أو قرينة علمية موثوقة

يف حسن تدبريه ألمر هجرة   هللاذكر أنه أثىن على رسول ي ،ب إعطاء الكاتب حقهومن اب
 النتظاره لوصول غالبية أتباعه إىل املدينة إىل: أصحابه إىل املدينة فقال: " ورمبا ترجع أسباب حممد 

                                      
 .241ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .94اآلية:  - سورة احلجر( 2)
وآخر للمطالبة ابلقرشيني املهاجرين إىل احلبشة، فهذه أصول السياسة،  كما فعلت قريش حيث أرسلت عمرو بن العاص (  3)

 ال كما ادعى وات.
 ال سيما وأن احلبشة قريبة عهد حبادثة أبرهة والفيل حني غزا الكعبة.( 4)
حلديثية عند املستشرق مونتجمري وات، يف كتابيه حممد العيوب املنهجية يف سياق الرواايت ا نعمات حممد اجلعفري،أنظر  (5)
  يف مكة، حممد 209 - 206ص:  امعة الكويت،جبلدراسات اإلسالمية ، حبث يف جملة الشريعة وايف املدينة. 

= 
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 رغبته يف التأكد من أن املرتددين مل مينعهم ترددهم من إكمال الشوط.* 
 يكون يف موقف قوي ومستقل.وليتأكد من أنه س* 
  .(1) لى مسلمى املدينة وحدهم عندما يصل إىل املدينةوأال يكتفى ابالعتماد ع* 

                                      
 ومدح   هللارسول أيضا، عند احلديث عن  121، سبق اإلشارة هلذه اجلزئية ص: 291ص:  - يف مكة  حممد ( 1)

 .وات له



191 

 املبحث الرابع: العرب وقريش.
يعترب العرب واملسلمون هم املركز الذي تدور حوله دراسات االستشراق أكثر من بقية األمم 

 والشعوب.
الشرق، مني، ختتلف عن تلك الدراسات لبقية أرجاء والدراسات اليت تناولت اإلسالم واملسل

 ولعل هذا الفت للنظر.
 ؟ 1 ملاذا تتسم الدراسات املتعلقة ابإلسالم واملسلمني ابلتحيز والتعصب والغضب •
وملاذا ال تتسم بذلك الدراسات عن البوذية مثال، أو اهلندوسية، أو الثقافات األخرى،  •

 أو احلضارات األخرى كالصني مثال؟
إسالمي، أو جبانب يتصل مبجتمعات إسالمية، اذا عندما ختتص القضية جبانب ومل •

 ؟(2)ئذ تظهر جذور اإلنفعاالت املختلفة والعصبيات املتنوعة والغيظدعن
يف بداية وقبل الولوج يف خضم هذا املبحث وجب علينا لزاما أن نزيل إيهاما ألقى به الكاتب 

 .(3)تعىن البدو "حني ذكر أن " كلمة العرب ثنااي كتابه 
هو إظهار اخلطأ اجلسيم الذى  ،دون ترجيح قول على آخروسبب التفصيل يف هذه املسألة 

لزاما إظهار الفرق بني العريب واألعرايب، والبدوي  ارتكبه وات حني أطلق هذا احلكم، وعليه كان
 واحلضري.

، ويرجع نسب بعضهم إىل القبائل العربية الَعَربِيَّة : هم األقوام الذين يتحدثون اللغةفالَعَرب
 املعروفة.

: األعراب ابلفتح: هم سكان البادية  (4) ب، يقول سيبويهمن الَعرَ  الَباِديَة هم سكان :واأَلْعرَاب
                                      

 كون اإلسالم ليس حبضارة بل هو دين مساوي ، األصل فيه دعوة الغري ملا يف اإلسالم من خري .( لعل السبب يف ذلك    1)
نقال  -كلية الدعوة   -اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة  ،النبويةموقف االستشراق من السنة والسرية  أكرم ضياء العمري، (2)

 سعيد. من الشبكة اإلسالمية عن إدوارد
 .71ص:  - يف مكة حممد ( 3)
وقد طلب الفقه واحلديث مدة، مث أقبل بن قنرب، الفارسي، مث البصري.  إمام النحو، حجة العرب، أبو بشر، عمرو بن عثمان (4)

النحو عن استملى على محاد بن سلمة، وأخذ ه الكبري الذي ال يدرك شأوه فيه.العربية، فربع وساد أهل العصر وألف فيها كتابعلى 
قيل: ثالثني سنة، وقيل: حنو االربعني.وقيل: عاش اثنتني و  ليل، وأيب اخلطاب االخفش الكبري.عيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، واخل

 . 583، ص :  7، سري أعالم النبالء ، ملوك األندلس ، ج :  ومثانني ومئة وهو أصح، وقيل: سنة مثانمات سنة مثانني ومئة، 
= 

https://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%B9%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A8
https://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%B9%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%8E%D9%91%D8%A9
https://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%A3%D9%8E%D8%B9%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%A8
https://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A9
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  على هذا املعىن.من لفظه أعرايبٌّ أنه ليس له واحد  :يه أعرايّب، تقول يف األعرابخاصة، والنسبة إل
الفارق بني العريب واألعرايب، العريب: هو كل من نسب إىل العرب  : (1) يقول حافظ إبراهيم

 ما األعرايب: هو من سكن البادية من العرب.وإن لو يكن من البدو، أ
 وقال ابن األثري يف كتابه " النهاية يف غريب احلديث ": األعرايّب هو البدوي ومجعه أعراب.

اي وإن مل يكن من العرب، ورجل عريب إذا يقال: رجل أعرايب إذا كان بدو  (2) وقال ابن عزيز
 كان منسواب إىل العرب وإن مل يكن بدواي.

 .(4): األعرايب لزمي البادية والعريب منسوب إىل العرب (3) ن قتيبةقال اب
 فالعريب: الذي يسكن املدن والقرى احلاضرة، واألعرايب: صاحب العامود الذي يسكن البادية.

واألعرايب، إال أن األخري على فطرته مل خيتلط ابألعاجم فلسانه فصيح ليس وال فرق بني العريب 
 جمة.فيه لكنة وال تشوبه ع

وهلذا... كانت قريش تبعث الغلمان إىل ابدية بىن سعد ليتعلموا العربية الفصيحة فمكة بلد 
 .األصقاع كل  من التجار إليها ويفد، العرب بغري لالختالط مظنة كانت  حاضرة

كأمثال: د أن املعاجم والقواميس العربية مجعت من أفواه األعراب، مجعها العلماء  وهلذا جن

                                      
أمحد  ع الصيت. عاصرذائ مصري شاعر .م 1932يونيو 1872 - 21 فرباير24  فظة أسيوطحما ولد يف راهيمحممد حافظ إب (1)

 .ولقب بشاعر النيل وبشاعر الشعب شوقي
 ولوجود العديد من أهل العلم ممن يسمى ابن عبد العزيز . أقف له ترمجة لعدم معرفة اإلسم كامال ،مل  (2)
َبةَ  اْبنُ (3) َبةَ  ْبنِ  ُمْسِلمِ  ْبنُ  اَّللَِّ  َعْبدُ  حُمَمٍَّد، أَبُو اْلُفُنونِ  ُذو اْلَكِبرُي، اْلَعالَمةُ  قـُتَـيـْ  َصاِحبُ  ْلَكاِتُب،ا ، اْلَمْرَوزِيُّ : َوِقيلَ  الدِّينَـَورِيُّ، قـُتَـيـْ

ُتهُ  َوبـَُعدَ  َومَجََع، َوَصنَّفَ  بـَْغَداَد، نـََزلَ .التََّصانِيفِ  َبَة ُفَجاَءًة،  .َصيـْ قَاَل أَبُو احلَُْسنْيِ َأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلُمَناِدي: َماَت أَبُو حُمَمَِّد ْبُن قـُتَـيـْ
َعْت ِمْن بـُْعٍد، مُثَّ أُْغِمَي  ِإىَل الظُّْهِر، مُثَّ اْضَطَرَب َساَعًة، مُثَّ َهَدأَ، َفَما  ْكَل َهرِيَسًة، فََأَصاَب َحرَاَرًة، فـََبِقيَ َعَلْيِه، وََكاَن أَ َصاَح َصْيَحًة مسُِ

، الطبقة اخلامسة  سري أعالم النبالء.َوَذِلَك يف َشْهِر َرَجٍب، َسَنَة ِستٍّ َوَسْبِعنَي َوِمائـََتنْيِ  -َساحَمَُه اَّللَُّ -زَاَل يـََتَشهَُّد ِإىَل السََّحِر، َوَماَت 
 . 625، ص :  10عشر ، ج : 

 .من ويكي مصدر ،اجلزء السادس بتاالكسيبويه، ( 4)
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1872
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87_-_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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، وغريهم ممن كانوا يرحتلون للبوادي فيجمعوا  (3) وأيب زيد األنصاري (2)، األصمعي  (1) سيبويه، قطرب
 .(4)كالم األعراب وأشعارهم

هناك فرق ومالحظ من اآلايت أما الفرق بني العرب واألعراب من الناحية الدينية أجد أن 
 واألحاديث.

الكالم أطلق على  هنا (5)اآلية ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿فمثال قوله تعاىل يف سورة التوبة: 
 األعراب وخص هبم.

 وأيضا فيه مقارنة فهم أشد كفرا ونفاقا من من؟ من هو املقارن مع األعراب.
، (6)اسم صالتكم املغرب ": " ال تغلبنكم األعراب على نذهب إىل حديث آخر، وهو قوله 

 حيذر العرب من كالم األعراب. هنا الرسول 
: " اي عائشة هنيت عن طعام األعراب؟ "، قال : " قد كنت وحديث آخر وهو قوله 

 .(7)إهنم ليسوا أبعراب، هم أهل ابديتنا، وحنن أهل حاضرهتم وإذا دعوا أجابوا، فليسوا أبعراب "
عن طعام األعراب،  هنا نفهم أن كل أعرايب بدوي، وليس كل بدوي أعرايب، حيث هنى النيب 

                                      
من اختلف إىل سيبويه وتعلم منه، ومل يقرأ كتابه عليه، وكان يدجل إليه، وإذا  هو أبو علّي حممد بن املستنري، أحد النحوي ُقطُرب(1)

الغيالن. قال: قال ابن دريد: قطرب وقطروب ذكر -خرج رآه على اببه غدوًة وعشية، فقال لـه: ماأنت إال ُقطرب ايل! فُلقب به.
ولغة أزدية يسمون الكالب الصغار القطارب. وقال ثعلٌب: القطرب دويبٌة كثرية احلركة وهو الصرار. ومات ُقطرب يف سنة ست 

 . 176، ص :  1نور القبس ، للمرزابين ، ج :  ومائتني.
ِلِك بِن َعِليِّ الَباِهِلي ، أ (2)

َ
ِلِك بُن قـَُرْيِب بِن َعْبِد امل

َ
بُو َسِعْيِد األْصَمِعيُّ الَبْصرِي َصاِحُب اللَُّغة والنَّْحِو والَغرِيب واألْخَبار َعْبُد امل

ْلِح والنَّوادِر، وقيل: إن قـُرَيْباً لقٌب وامُسُهعاصم ، وكنيُته أبو بكر .
ُ
 ابلَبْصرة. قال أبو الَعيناء: تُويّفِ األصمعي  ريايفأبو سعيد السِّ قال  وامل

 . 78، ص :  12، عبد امللك، ج :  هتذيب الكمال ، وَصلَّى عليه الَفْضل بن إسحاق. عشرة ومئتني سنة ثالثوأان حاضٌر يف 
 لوجود كثري ممن تسمى أببو زيد األنصاري . مل أقف له على ترمجة ،( 3)
 .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185927موقع ملتقى أهل احلديث: ( 4)
 .97اآلية:  - سورة التوبة( 5)
نفس الباب،  صحيحهيف ، مسلم 1405، برقم: 117، ص: 5ابب وقت العشاء وأتخريها، ج:  ،صحيحهيف  رواه البخاري( 6)

 .1405، برقم: 117، ص: 5ج: 
، ابب ثواب جممع الزوائداهليثمي، ، 24617، برقم: 191، ص: 7: ج ،1 ، مسند السيدة عائشةمسندهرواه أمحد يف ( 7)

، ابب ال يدخل اجلنة حلم نبت املستدرك على الصحيحني ،النيسابوري ،6733برقم: ، 264، ص: 4اهلدية والثناء واملكافأة، ج: 
 ة واألشربة.م، كتاب األطعاملسند اجلامع بشار وآخرون، ،7246، برقم: 142، ص: 4من سحت، ج: 

= 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185927
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 .وقبلها من أهل ابديته كما يف احلديث
فأمر عثمان ن انحية الفصاحة، فالقرآن نزل بلسان عريب، ومل يقل أعرايب، ففى البخاري " أما م

أن ينسخوها  الرمحن بن احلارث بن هشام عبدبن الزبري و  هللاعبدزيد بن اثبت وسعيد بن العاص و 
 يف املصاحف.

ها بلسان قريش، القرآن، فاكتبو وقال هلم: " إذا اختلفتم أنتم وزيد بن اثبت يف عربية من عربية 
 ، ومل يتم اعتبار األعراب يف هذا األمر إطالقا، وال ميكن.(1)" ففعلوا فإن القرآن أنزل بلساهنم

 وأما علماء اللغة املتأخرين فال حجة يف فعلهم، ورمبا كانوا يبحثون عن أانس مل خيالطوا األعاجم.
 امة، ويف قريش خاصة؟اتب يف العرب عوهنا سؤال يتبادر إىل الذهن... ما سبب طعن الك

" يتطلع إىل :  أنه قالأبهنا دعوة لوحدة سياسية عربية، ف ما هي علة وصفه لدعوة النيب 
 .(2)درجة من الوحدة السياسية بني العرب مل يسبقه إليها أحد من القادة العظام يف اجلاهلية "

ملفهوم عند العرب أبهنم ما ألقى به الكاتب يف ثنااي كتابه، وهو زعمه أبن " اما السبب وراء 
 هللاهنم مميزون عن ابقي الشعوب وأعلى منهم " يف خمالفة صرحية لكتاب أأمة واحدة، وما تبع ذلك من 

 .تعاىل وسنة رسوله الكرمي 
ڍ ڍ ڌ ڇ ﴿ :فقال ،من املميز  هللا: بني أقولوللرد على ادعاءات الكاتب 

 .(3)﴾ڌ
ال فرق بني عريب وال عجمي إال  ":   فقال،  وزاد األمر تفصيال رسوله الكرمي بل 

 . (4) " ابلتقوى
 ال ملقامه ،الديىن هأقر تولية موىل من املواىل على رجال قريش ملقام بل إن عمر بن اخلطاب 

                                      
 ،سننهيف  ، البيهقي4984، برقم: 1291، ص: 4نزل القرآن بلسان قريش والعرب، ج:  ابب ،صحيحهيف  رواه البخاري( 1)

، مجع عثمان املصاحف، ، ابن أيب داود2413برقم:  ،335، ص: 2كله قرآن، ج: ن ما مجعته الصحابة أابب الدليل على 
  :200، ص: 1املصاحف، ج. 

 .71: ص - يف مكة  حممد( 2)
 . 13، اآلية: احلجراتسورة ( 3)
، ابب جممع الزوائداهليثمي، ، 23105، برقم: 571  :ص ،6  ، ج: حديث رجل من أصحاب النيب ،مسندهيف  أمحد (4)

 .8502، برقم: 582، ص: 1، ج: كنز العمالاملتقى، ، 5622، برقم: 586، ص: 3اخلطب يف احلج، ج: 
= 
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ُعَمُر  ، وََكانَ  (2) َلِقَي ُعَمَر ِبُعْسَفانَ  (1)وأصل ذلك ما رواه مسلم َأنَّ اَنِفَع ْبَن َعْبِد احْلَاِرِث  ،االجتماعي
 َيْستَـْعِمُلُه َعَلى َمكََّة، فـََقاَل: َمِن اْستَـْعَمْلَت َعَلى َأْهِل اْلَواِدي؟ 

؟ قَاَل: َوَمِن اْبُن أَبـَْزى؟ قَاَل: َمْوىَل ِمْن َمَوالِيَنا. قَاَل: فَاْسَتْخَلْفَت َعَلْيِهْم  (3) فـََقاَل: اْبَن أَبـَْزى
 َمْوىًل؟ 

َوِإنَُّه َعاملٌ اِبْلَفرَاِئِض، قَاَل ُعَمُر: أََما ِإنَّ نَِبيَُّكْم َقْد قَاَل: " ِإنَّ  ، هللااِب قَاَل: ِإنَُّه قَارِىٌء ِلِكتَ 
 .(4)هِبَذا اْلِكَتاِب أَقـَْواماً َوَيَضُع ِبِه آَخرِيَن "يـَْرَفُع  هللا

ركاهبم إن من املؤسف أن أعداؤان علموا من أين نؤتى، وما هو سر قوتنا لينقضوا عليه خبيلهم و 
 طاعنني فيه.

لقومية ابئسة وال لعروبة زائفة، وإمنا أفصل يف املسألة لبيان مواقع انتقاص  وأان هنا لست أدعو
 العرب العامة واخلاصة.

ُْم َأْصُل : " ورد عند البخاري يف األثر قول عمر بن اخلطاب  َوأُوِصيِه اِبأْلَْعرَاِب َخرْيًا فَِإهنَّ
 العرب بداية طعن مبادة اإلسالم.فبالطعن يف ، (5)" ْساَلمِ اْلَعَرِب َوَمادَُّة اإْلِ 

                                      
على مكة، وفيهم سادة  0بن عمري اخلزاعي، له صحبة ورواية، استعمله عمر بن اخلطاب  انفع بن عبد احلارث بن جبالة (1)

قريش، فخرج انفع إىل عمرو واستخلف مواله عبد الرمحن بن أبزى، فقال له عمر: استخلف على آل هللا موالك فعزله، ووىل خالد 
كبار الصحابة وفضالئهم، وقد قيل: إن انفع بن عبد   وكان انفع بن عبد احلارث من بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي،

 . 54، ص :  4، ابب من امسه انفع ، ج :  اإلستيعاب يف معرفة األصحاب. يوم الفتح، وأقام مبكة ومل يهاجراحلارث أسلم 
ْصطَِلِق من خزاعة: وهي كثرية اآلاب ُعْسَفان(   2)

ُ
ر واحلياض. روى أبو هريرة أن بضّم أّوله، وإسكان اثنيه: قرية جامعة وهي لبين امل

َلة، َفَصّلى ،  َصّلى صالة اخلوف بني ُعْسَفاَن وَضْجَنان. وروى جابر أن النيبَّ ، رسول هللا  كان بُعْسفان واملشركني بينه وبني الِقبـْ
 . 247، ص :  3معجم ما استعجم ، العني والسني ، ج : ف. هبم صالة اخلو 

عي، موىل انفع بن عبد احلارث اخلزاعي، سكن الكوفة، واستعمله علي على خراسان، وأدرك النيب عبد الرمحن بن أبزى اخلزا(   3)
 زى ممّن رفعه هللا ابلقرآن. وصّلى خلفه، أكثر روايته عن عمر، وأيب بن كعب، وقال فيه عمر بن اخلطاب: عبد الرمحن بن أب

 . 366، ص :  2: ، ابب من امسه عبد الرمحن ، ج  اإلستيعاب يف معرفة األصحاب
، مسند عمر مسنده، أمحد يف 1847، برقم: 82، ص: 6ابب فضل من يقوم ابلقرآن ويعلمه، ج:  ،صحيحهيف  رواه مسلم( 4)

، 443، ص: 2يرفع هبذا الكتاب أقواما، ج:  هللاابب إن  ،سننهيف  ، الدارمي234، برقم: 58، ص: 1ج:  ، بن اخلطاب
 .125لعبارة والرد عليها أيضا سابقا ص: ، وسبق التطرق هلذه ا3363برقم: 

ابن ، 3618، برقم: 1353، ص: 3، ج:  ابب قصة البيعة، واالتفاق على عثمان بن عفان :صحيحهيف  رواه البخاري( 5)
، ابب من سنن البيهقيالبيهقي يف ، 6803، برقم: 262، ص: 6، ج:  على عثمان بن عفان ، ابب رضا املصطفى حبان

 .16914، برقم: 275، ص: 12ج: ، رى بني املستصلحنيجعل األمر شو 
= 
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، بل اعترب أن " شن الغارات هو (1)ذكر وات أبن " البدوي ال يرى يف السرقة أي جرمية "
 ". (2)الرايضة القومية للعرب

بل ويقول أيضا: " ال تتناسب مثل املروءة البدوية مع اجملتمع التجاري "، ويوميء خبصال سيئة 
جاح يف مضمار التجارة واملال مرتبط إبمهال الضعيف وتوثيق عرى  أتبع ذلك بقوله أبن: " النحني

 .(3)الصداقة مع القوي "
: ال يستقيم الكالم مع واقع احلال، فمبادئ األمانة، مهمة يف كل أقولوللرد على ذلك 

حريص على توزيع إهتماماته اجملتمعات بدوية كانت أو حضرية، والتاجر الناجح لضمان جناح جتارته فهو 
 حبسب قدره، ال كما زعم الكاتب أبن إمهال الضعيف سبب من أسباب النجاح. كل

كما أن الكاتب بذلك أعطى حكما عاما على أهل البادية كلهم، متناسيا سبب عقد حلف 
 . (4) الفضول وسبب حرب الفجار

                                      
 .50ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .70ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 .155ص:  - يف مكة حممد ( 3)
كان سبب حرب الفجار أن النعمان بن املنذر بعث بلطيمة له إىل سوق عكاظ للتجارة وأجارها له الرحال عروة بن عتبة بن (    4)

فنزلوا على ماء يقال له أوارة فوثب الرباض بن قيس أحد بين بكر بن عبد مناة بن كنانة وكان خليعا على عروة فقتله  جابر بن كالب
لقي بشر بن أيب خازم األسدي الشاعر فأخربه اخلرب وأمره أن يعلم ذلك عبد هللا بن جدعان وهشام وهرب إىل خيرب فأستخفى هبا و 

معاوية الديلي وبلعاء بن قيس فواىف عكاظا فأخربهم فخرجوا موائلني منكشفني إىل احلرم وبلغ  بن املغرية وحرب بن أمية ونوفل بن
قريش إال يف خدعة فخرجوا يف آاثرهم فأدركوهم وقد دخلوا احلرم فناداهم رجل  قيسا اخلرب آخر ذلك اليوم فقال أبو براء ما كنا من

 :ميعاد ما بيننا وبينكم هذه الليايل من قابل واان ال أنتلي يف مجع وقال من بين عامر يقال له األدرم بن شعيب أبعلى صوته ان 
 لقد وعدان قريشا وهي كارهة *** أبن جتيء إىل ضرب رعابيل

تلك السنة سوق عكاظ قال فمكثت قريش وغريها من كنانة وأسد بن خزمية ومن حلق هبم من األحابيش وهم احلارث  قال ومل تقم
وعضل والقارة وديش واملصطلق من خزاعة حللفهم ابحلارث بن عبد مناة سنة يتأهبون هلذه احلرب وأتهبت بن عبد مناة بن كنانة 

هللا بن جدعان وهشام بن املغرية وحرب بن أمية وأبو أحيحة سعيد بن العاص  قيس عيالن مث حضروا من قابل ورؤساء قريش عبد
وعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وخرجوا وعتبة بن ربيعة والعاص بن وائل ومعمر بن حبيب اجلمحي 

بن جعفر وسبيع بن ربيعة بن معاوية متساندين ويقال بل أمرهم إىل عبد هللا بن جدعان وكان يف قيس أبو براء عامر بن مالك 
عباس بن رعل السلمي فهؤالء النصري ودريد بن الصمة ومسعود بن معتب الثقفي وأبو عروة بن مسعود وعوف بن أيب حارثة املري و 

ول النهار لقيس الرؤساء والقادة ويقال بل كان أمرهم مجيعا إىل أيب براء وكانت الراية بيده وهو سوى صفوفهم فألتقوا فكانت الدبرة أ
تبة بن اندى ع ة على قيس فقتلوهم قتال ذريعا حىتعلى قريش وكنانة ومن ضوى إليهم مث صارت الدبرة آخر النهار لقريش وكنان

= 
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أن أحدا من املؤرخني  إىل ذلكأضف وأما ما اعتربه رايضة قومية، فهو معارض ملا ذكر آنفا، 
 مل يذكر ذلك.

وهو وإن صح جدال، فال يعد شيئا مقارنة مبا كان يف اإلمرباطورية البيزنطية النصرانية واقتتال 
 البشر مع األسود، واقتتال العبيد مع بعضهم البعض حىت املوت.

ب ها هنا على ابب الرايضة، بل من ابب التسلية، فأي افرتاء يدىل به الكاتوهذا ليس من 
 العرب؟

ملا أورده وات يف كتابه حول قريش، فبداية ذكر أنه: " كان من عادة الطبقات العليا وابلنظر 
يف مكة أن تدفع أببنائها إىل حاضنات من القبائل البدوية حىت ينمو الطفل يف جو الصحراء النقي 

 .(1)فيغدو قوي البنية "
هذه العبارة بوجود تلوث بيئي يف مكة يف ذاك  : يشعران وات من خاللأقولوللرد على ذلك 

 يف اجلو النقي. االزمان دفع أهل مكة بسببه أبناءهم لينمو 
واألمر خالف ذلك، فهو ابلفعل يغدو قوي البنية لطبيعة الصحراء، ولكن ليس هذا هو السبب 

 أفرده وات.الوحيد، كما 
ليتعلموا الفروسية وفنون القتال، فعادة العرب أن يرسلوا أبناءهم ليعودوهم خشونة العيش، و 

 وليتعلموا طبائع العرب وكرمهم وعاداهتم اليت ال غىن هلم عنها، سواء يف حياة البادية أو احلياة املستقرة.
 من عربية الفصحى، ليسلمواأضف إىل ذلك، رغبتهم بنشوء أبنائهم على لغة الصحراء، اللغة ال

 .العرب عند العيوب أشد من ذلك ألن، لساهنم يف واللحن العجمة
وحني تعرض وات ألمر السقاية ذكر تعريفها، فقال: " اإلشراف على موارد املاء وتوفريها 

 .(2)للحجيج "، مث ادعى أنه " كان على احلاج أن يدفع ماال يف مقابل استخدام ماء زمزم "

                                      
ربيعة يومئذ وانه لشاب ما كملت له ثالثون سنة إىل الصلح فأصطلحوا على أن عدوا القتلى وودت قريش لقيس ما قتلت فضال 

وذكر الفجار فقال قد حضرته مع عموميت ورميت فيه  رب أوزارها فأنصرفت قريش وقيس قال رسول هللا عن قتالهم ووضعت احل
فكان يوم حضر بن عشرين سنة وكان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة قال أخربان حممد بن عمر  أبسهم وما أحب أين مل أكن فعلت

ابلفجار وقد حضره قال حممد  يم بن حزام قال رأيت رسول هللا قال فحدثين الضحاك بن عثمان عن عبد هللا بن عروة عن حك
 . 44، ص :  1سعد ، ج :  الطبفات الكربى البن –بن عمر وقالت العرب يف الفجار أشعارا كثرية 

 .92ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .59ص:  - يف مكة حممد ( 2)
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قاية مل تكن يف للواقع التارخيي هلذه املسألة، حيث أن الس علينا الرجوع: أقولوللرد على ذلك 
بقليل، ألن عمرو بن احلارث سيد جرهم طمر زمزم  زمن قصي وال بعده، إىل ما قبل مولد الرسول 

 عندما أتكد من هزميته أمام خزاعة.
م حياته، مث صارت إىل ابنه أيب طالب وقد كانت السقاية إىل عبداملطلب " الذي حفرها " أاي

 مدة.
عشرة آالف إىل املوسم اآلخر،  فاستدان من أخيه العباس مث اتفق أنه أملق يف بعض السنني، 

 وصرفها أبو طالب يف احلجيج يف عامه فيما يتعلق ابلسقاية.
أسلفين أربعة عشر  : فلما كان العام املقبل مل يكن مع أيب طالب شيء، فقال ألخيه العباس

 ألفا أيضا إىل العام املقبل أعطيك مجيع مالك.
 رط إن مل تعطين، ترتك السقاية يل أكفكها، فقال: نعم.بش : فقال له العباس

فرتك له السقاية فصارت  ، فلما جاء العام اآلخر مل يكن مع أيب طالب ما يعطي العباس
 ولده. هللاإليه مث من بعده صارت إىل عبد

مث إىل داود بن علي، مث إىل سليمان بن علي مث إىل  ،5 بن عباس هللاىل علي بن عبدمث إ
 .(1)بن علي، مث أخذها املنصور واستناب عليها مواله أاب رزينعيسى 

بال مقابل، ومل يورد وات ما يثبت عكس ذلك أو ما للحجيج فواقع الرواية أن السقاية كانت 
 تستخدم مقابل مبلغ من املال.يؤيد دعواه بكوهنا كانت 

واآلحتمال الذي أما حني تعرض لقريش ذكر علو مكانتهم، ورفيع مقامهم من ابب التضعيف 
 .(2)يبعث على الشك، فقال: " وقد قيل أن قريشا سادة العرب، وأن اخلالفة ال تكون يف غريهم "

التضعيف، وإمنا هي  : أبن ما أورده الكاتب ليست مقولة تروى من اببأقولوللرد على ذلك 
من قول النيب الكرمي 

 (3). 
                                      

 . 244، ص: 2ج:  ، بىن إسرائيل بعد موسى، ابب مجاعة من أنبياء البداية والنهاية ،ابن كثري (1)
 .61ص:  - يف مكة  حممد( 2)
املتقى، ، 1/148 أمثال احلديثرواه الرامهرمزي يف  " رحاها ومتيم فرساهنا وقيس العرب سادة قريشطريف حديث... األول: " ( 3)

 أحدا يعطها مل خصال بسبع قريشا فضل، واحلديث الثاين: " 34114، برقم: 2409، ص: 1اجمللد الثاين عشر، ج:  كنز العمال
 يعبده مل سنني سبع هللا عبدوا الفيل على نصروا فيهم النبوة فيهم السقاية فيهم احلجابة فيهم اخلالفة إن بعدهم أحدا يعطيها وال قبلهم
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ظهار أن قوهتم إمنا كانت لوجود العبيد كما كان يعمد وات للتقليل من شأن قريش من خالل إ
 .(1)والتحالفات، وأن أهل مكة كانوا يدفعون للرجال ليقاتلوا من أجلهم

 ورد ما ذكره وات يف آخر الكتاب معارضا المانس: " اإلفرتاض الضار أوللرد على ذلك: 
إفرتاض ال  -غري الصحيح الذي ذهب إليه المانس أبن قوة مكة كانت قائمة على جيش من العبيد 

 حقيقة له.
فلم يكن جتار مكة مولعني ابحلرب، بل كانوا حياولن حتاشيها، وإن كان هذا ال مينع من اختاذهم 

 .(2)فسهم عند الضرورة "احليطة ألن
كما ذكر وات أن " األغنياء من جتار قريش كانوا راغبني عن القتال يف معركة بدر "، وقد أورد 

 :(3)الدعاءالكاتب عدة أسباب تدفع هذا ا
 فقال: " أهنم مل يكونوا جبناء ".

 وقال: " كانوا قادرين على الظهور مبظهر مشرف ".
 يف بدر بالء حسنا ".وقال: " أبلى املسلمون من قريش 

مث أتتى الطامة الكربى حني قال: " رايسة قريش مل تكن بسبب براعتهم يف القتال كأفراد، كان 
 .(4)سر مهابتهم قوهتم العسكرية "

: هنا انقض الكاتب نفسه من انحيتني، األوىل من حيث املنطق، والثانية أقولوللرد على ذلك 
 اجلزئية.من حيث مناقضة الكاتب لنفسه يف هذه 

فإن أعظم اجليوش مهما بلغ عددها  : هل هناك قوة عسكرية بدون براعة يف القتال؟؟؟أقولف
 ن قلة قليلة ممن كان ابرعا ومتمرسا يف القتال.وعتادها، إن مل يكن هلم براعة يف القتال هلزموا م

عرب الصحراء األمر اآلخر وهو مناقضة الكاتب لنفسه حني ذكر أبن " النبالة واهليبة بني 

                                      
عن فاختة بنت أيب طالب  أسباب النزول" رواه الواحدي يف  قريش إليالف غريهم أحد فيها يذكر مل سورة فيهم نزلت ريهمغ أحد
 .15302، برقم: 354، ص: 5، ج: جامع املسانيد واملراسيلالسيوطي، ، 932برقم:  1

  61ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .305ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .62، 61ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 .62ص:  - يف مكة حممد ( 4)

= 
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 ". (1)تتعلق ابلقوة العسكرية إىل درجة كبرية
 أظهر لنا التاريخ بعد ذلك أبطال أخذوا راية الشجاعة من أقراهنم كأمثال محزة وعلي وخالد بن

 ... اخل.وأيب عبيدة والزبري  (2)الوليد 
فمن  (3)وأكد الكاتب مناقضته لذلك بقوله: " أبلى املسلمون من قريش يف بدر بالء حسنا "

 . (4) األحالف من يكونوا ومل، العبيد من أبلوا كانوا من قريش، ومل يكونوا
سفيان طلب منهم  تال يوم بدر، على الرغم من أن أابوأضيف إىل ذلك: إصرارهم على الق

 الرجوع بعد أتكده من سالمة القافلة، إال أهنم مل جييبوه لطلبه.
مث ينفى هذه الشجاعة أبسلوب غري مباشر ابدعائه أبن " احلكمة السياسية هي الضمان الذي 

 .(5)احتفظت مكة بسيادهتا على جرياهنا "
له السيادة على أقرانه، هنا أبن من كانت له حكمة سياسية أمر ال شك فيه أن تكون  أقولو 

 إال أن القاعدة تقول أبن من أمن العقوبة أساء األدب.
فكان أدعى دواعي احلكمة السياسية، توفري القوة الرادعة ملن تسول له نفسه إساءة أو تطاوال 

 جتاه مكة وأهلها.
ت الىت خر  ليال على أهنا طبيعة فيهم، هذه الفتوح اإلسالميةد يكفىوأما شجاعة العرب، ف

وقبيلة بني الفرس  (6)ويف اجلاهلية ما تنسى معركة سلوت ،عروش الروم والفرس واحلبش أمامها مستسلمة
                                      

 .61ص:  - يف مكة حممد ( 1)
حمزوم القرشي املخزومي سيف هللا أبو سليمان أمه لبابة الصغرى بنت احلارث  بن املغرية بن عبدهللا بن عمرو بن بن الوليد خالد (2)

كان أحد أشراف   ختا ميمونة بنت احلارث زوج النيب بن حرب اهلاللية وهي أخت لبابة الكربى زوج العباس بن عبداملطلب ومها أ
روب إىل عمرة احلديبية كما ثبت يف الصحيح أنه كان قريش يف اجلاهلية وكان إليه أعنة اخليل يف اجلاهلية وشهد مع كفار قريش احل

سنة إحدى وعشرين وقيل  مات خالد بن الوليد مبدينة محص،  على خيل قريش طليعة مث أسلم يف سنة سبع بعد خيرب وقيل قبلها
 . 215، ص :  2، ذكر من امسه خالد ، ج :  اإلصابة يف متييز الصحابة،  تويف ابملدينة النبوية

 .61ص:  - يف مكة  حممد( 3)
، وقد عقدته بعض أفخاذ قريش حلف بني عدد من أفخاذ وبطون قبيلة قريش قبل اإلسالم : لعقة الدم األحالف حلف(   4)

 لدعم بين عبد الدار بن قصي يف نزاعهم ضد بين عبد مناف .
 .63ص:  - يف مكة  حممد( 5)
 ،الفرس العرب على ا األزدمعركة سلوت: معركة بني العرب األزديني والفرس، ووقعت يف صحراء سلوت بعمان، انتصر فيه (6)

، للمؤرخ العماين نور الدين ورة يف كتب اتريخ عمان، وال يعرف اترخيها ابلتحديد، إال أهنا مشهعمان  يفالفارسي  فأهنوا الوجود
= 
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 .(1) ويوم ذي قار أيضا ،زهران األزدية
 تنقل كانتاليت   القوافل هو احلرب هذه سبب مبناسبة ذكر يوم ذي قار، ادعى الكاتب أنو 

 .(2)اهلند من املستوردة البضائع عن فضال ،األخرى احمللية واملنتجات والبخور اللبان
إن هلذا الكاتب جرأة يف تزييف احلقائق، وتزوير التاريخ، حىت وإن بدا بسبب ذلك كمن ال 

الكاتب، وما  همما ذكر شيء يفقه شيئا يف التاريخ، فمعلوم أن سبب معركة ذي قار ال عالقة له أبي 
 عرب فيه صوالت وجوالت.هو إال يوم بر ووفاء بني العرب أنفسهم، وقد كان لل

والروم معا أهنم أقاموا من دوليت غسان واحلرية العربيتني متاريس حني عجزوا عن  وال نسي الفرس)
 بل إن العريب ليفخر بطلبه املوت من مظانه. ،(3)(إذ آمنوا أنه ال يفل احلديد إال احلديد ،لقاء العرب

، فأبرهة احلبشي هاب عبداملطلب رغم وليست املهابة أمر معين ابلقوة العسكرية دون غريها
 .(4)الفارق الشاسع بينهما

                                      
 .30 - 23، ص: 1،، ج / عيان بسرية أهل عمانحتفة األالساملي، 

إنتصر فيها العرب، كان من أعظم أايم العرب، وأبلغها يف توهني  والفرس العرب بني العراق هي معركة شهرية قامت يف جنوب: ذي قار( 1)
م، وقيل عام 609م، وقيل عام 604، وقيل كانت يف عام عاجم، وهو يوم لبين شيبان، وهوأول يوم انتصرت فيه العرب على العجمأمر األ
وقيل يف عام وقعة بدر األول أقوى، وكان من حديثه أّن كسرى برويز غضب على   هللاوكان يف سنة أربعني من مولد رسول ، م624

هانئ بن مسعود البكري، فأرسل  ك يف احلبس، وكان النعَمان قد أودع حلقته، وهي السالح والدروع، عندالنعمان بن املنذر وحبسه، فهل
ايس برويز يطلبها من هانئ املذكور فقال: هذه أمانة واحلر ال يسلم أمانته، وكان برويز ملا أمسك النعمان، قد جعل موضعه يف ُملك احلرية إِ 

ور حىت يطمئن، وتتبعه فتدركه، ايساً املذكور فقال ِإايس: املصلحة التغافل عن هانئ بن مسعود املذكبن قبيصة الطائي، فاستشار برويز إِ 
من فقال برويز: إِنه من أخوالك، وال أنلوه نصحاً، فقال ِإايس: رأي امللك أفضل، فبعث برويز الـهرمزان يف ألفني من األعاجم، وبعث ألفا 

ساعة واهنزمت األعاجم هزمية توا مكاانً من بطن ذي قار فنزلوه، ووصلت إِليهم األعاجم، واقتتلوا هبرا، فلما بلغ بكر بن وائل خربهم، أ
 قبيحة، وأكثرت العرب األشعار يف ذكر هذا اليوم، هذا اخلرب من املختصر يف اتريخ البشر " اتريخ أيب الفداء، الفصل الرابع، وله مواضع

ألسدية، هناية األرب يف اريخ الطربي، اتريخ ابن خلدون، املناقب املزيدية يف أخبار امللوك اأخرى، آثرت ذكر املختصر لعدم اإلطالة، كت
 أنساب العرب. معرفة

 .65ص:  - يف مكة  حممد( 2)
 .108ص: ، السرية النبوية واوهام املستشرقني -( عبد املتعال جربي 3)
فيها فعظم يف عينه وكان رجاًل جسيماً وسيماً. وقيل: هذا سيد قريش وروي أن أبرهة أخذ لعبد املطلب مائيت بعري فخرج إليه ( 4)

ب عري مكة الذي يطعم الناس يف السهل والوحوش يف رءوس اجلبال، فلما ذكر حاجته قال: سقطت من عيين جئت ألهدم وصاح
اإلبل وللبيت رب سيمنعه،  لك فقال: أان رب البيت الذي هو دينك ودين آابئك وشرفكم يف قدمي الدهر، فألـهاك عنه ذود أخذ

، ج تفسري الكشافاخلوارزمي، ، 292، ص: 32، ج: هتفسري الرازي يف ، 557، ص: 4يل، ج: فتفسري النسفي، تفسري سورة ال
= 
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وقد أملح وات هلذا األمر يف معرضه عن احلديث عن قبيلة نوفل، فقال: " أن هذه العشرية مل 
 .(1)تكن كبرية العدد، لكن شيوخها " قادهتا " كان هلم نفوذ كبري "

صبحت أفعال الكرم " املقصود ومن األمور اليت ذكرها وات يف حق قريش قوله: " لقد أ
الصدقات والزكاة... اخل " كنوع من التضحية " تقدمي األضحيات " السرتضاء القوي األقدر، التقاء 

 غضبها وكسب رضاها.
 .(2)هلة الوثنية "إهنا إستمرار ملا كان يفعله آابؤهم وأجدادهم الوثنيون من تقدمي أضحيات لآل

فارق كبري، كيف له أن يشبه تقدمي األضحيات لآلهلة،  : هذا تشبيه معأقولوللرد على ذلك 
 كتقدميها هلل تعاىل؟

" صدقة  : هللامما ال شك فيه أن اإلنفاق فيه رضا هلل تعاىل، ودفع لغضبه، فقد قال رسول 
 .(3)السر تطفيء غضب الرب "

  تشبيه السقيم، وادعاؤه ابستمرارهم على ما وجدوا عليهلكن ما نرفضه هنا هو هذا ال
هم، ولكن عوضا عن أن يكون لآلهلة الوثنية، فهي هلل تعاىل، وأقل ما يقال يف هذا أنه سوء أدب ءآاب

 تعاىل. هللامع 
يف غري موضع وما ذلك إال  كما حياول الكاتب أن يرفع من شأن األنصار على املهاجرين 

 .(4)احي "النتقاصهم، فيقول: "... كان األنصار هم املقاتلني األفضل من مجيع النو 
 إلظهار ، وإمافهو بذلك يدعو ألحد أمرين، إما التفريق املنهي عنه بني املهاجرين واألنصار 

ولنا يف ذلك توجيه  ،املبارك الدين هذا أساس هم أمجعني، الذين  املهاجرين على األنصار تفاضل
 .(5)نبوي، " دعوها فإهنا منتنة "

                                      
 .285، ص: 4
 .182ص:  - يف مكة  حممد( 1)
 .161ص:  - يف مكة  حممد( 2)
، النهي املستدرك على الصحيحني، النيسابوري، 4637، برقم: 293، ص: 3، ابب صدقة السر، ج: جممع الزوائداهليثمي، ( 3)

 .99، برقم: 92، ص: 1، ج: مسند الشهاب، 6473، برقم: 657، ص: 3ب احلجام، ج: عن مثن الكلب وكس
 .61ص:  - يف مكة  حممد( 4)
ثـََنا)حديث مرفوع(  4550برقم  البخاريجزء من حديث عند ( 5) ثـََنا َعِليٌّ  َحدَّ عْ  : َعْمٌرو ، قَالَ  ُسْفَيانُ  ، َحدَّ  َعْبدِ  ْبنَ  َجابِرَ  تُ مسَِ

، فـََقاَل اأْلَْنَصارِيُّ: اَي َجْيٍش، َفَكَسَع َرُجٌل ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َرُجاًل ِمْن اأْلَْنَصارِ  قَاَل ُسْفَياُن: َمرًَّة يِف  قَاَل: ُكنَّا يِف َغزَاٍة، ،0 هللا
= 
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ألة أبرهة وغزوه ملكة، فيربز أن هناك دافع ظاهري ومن العجائب اليت ذكرها وات يف كتابه مس
 هلذا الغزو، ما علمه أحد من املؤرخني سوى وات.

هة انئب امللك قاد محلة ضد مكة، كان غرضها الظاهري هو تدمري الكعبة، كي فقال: " أبر 
 مواضع حيج العرب إىل كنيسته اليت بناها يف اجلنوب " هنا يثبت الكاتب الدافع الظاهري، يف حني يف

 أخرى يطلب منا عدم األخذ ابلدوافع الظاهرية.
لنجاح التجاري املتزايد ألهل ابرهة من يف أمر أبرهة فيقول: " رمبا فزع أ ة واتعجيبوابستكمال 

 مكة " هذا استنتاجه األول.
 أما استنتاجه الثاين وهو األعجب، فقوله: " ورمبا كان هناك أيضا كنز يف الكعبة أو حوهلا ".

 ومل، تم وات أعجوبته هذه بقوله: " وعلى أية حال، فقد فشلت احلملة يف اجلزيرة العربيةوخي
 ." يظهر فيما ابلطاعون احلبشي اجليش دمر إذ، احلبشية األهداف تتحقق

وجيزم بذلك أيضا قائال: " ونظرا النتصارهم يف احلرب، فإنه ميكن افرتاض أهنم قد حققوا 
 .(1)أهدافهم "

 ،ذلك عكس تثبت الىت : أين الكاتب من سورة الفيل؟ بل ومراجع التاريخأقول وللرد على ذلك
 وأي حرب تلك اليت انتصروا فيها وهم مل يدخلوها بداية.

 من أال خيشى هذا الكاتب أن يسأله التاريخ، من هم أطراف هذه احلرب، بل ومن شارك فيها
 ؟الطرفني كال

الناحية التارخيية، بل وال من خالل سرد املعاصرين مل يورد الكاتب ها هنا ما يثبت ادعاءه من 
 لتلك الفرتة.

ه من أقر على نفسه بذلك بقوله أبن " الكثري مما يقال عن سياسات أهل مكة خيضع وهو بنفس
                                      

،  هللاَما اَبُل َدْعَوى اجْلَاِهِليَِّة "، قَاُلوا: اَي َرُسوَل   "َل:، فـََقا هللاَلأْلَْنَصاِر، َوقَاَل اْلُمَهاِجرِيُّ: اَي لَْلُمَهاِجرِيَن، َفَسِمَع َذاَك َرُسوُل 
َا ُمْنِتَنٌة "، َفَسِمَع ِبَذِلَك َعْبُد َكَسَع َرُجٌل ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َرُجاًل ِمْن اأْلَنْ  ، فـََقاَل: فـََعُلوَها أََما وَ  هللاَصاِر، فـََقاَل: " َدُعوَها فَِإهنَّ  هللاْبُن ُأيبٍَّ

، فـَبَـَلَغ النَّيِبَّ  لَِئْن َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنةِ  َها اأْلََذلَّ ، َدْعيِن َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا  هللااَل: اَي َرُسوَل فـَقَ  ، ، فـََقاَم ُعَمرُ لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمنـْ
وََكاَنْت اأْلَْنَصاُر َأْكثـََر ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن ِحنَي َقِدُموا  ، ": " َدْعُه اَل يـََتَحدَُّث النَّاُس َأنَّ حُمَمًَّدا يـَْقُتُل َأْصَحابَهُ اْلُمَناِفِق، فـََقاَل النَّيبُّ 

، كما رواه مسلم َعْمٌرو: مسَِْعُت َجابِرًا ُكنَّا َمَع النَّيبِّ  ُروا بـَْعُد، قَاَل ُسْفَياُن: َفَحِفْظُتُه ِمْن َعْمرٍو، قَالَ نَّ اْلُمَهاِجرِيَن َكثُـ مُثَّ إِ  ،اْلَمِديَنةَ 
 وآخرون غريهم. 3256برقم: ، سننهيف ، والرتمذي 4688برقم: ، صحيحهيف 

 .67، 66: ص: يف مكة  حممد( 1)
= 
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 ، فهال أنصت لنفسه قبل أن يطلق هذا الكيل من االهتامات هلم.(1)للحدس والتخمني "
ك إلثبات وجهة نظره، فتارة ابدعائه أنه " ومع األسف فإن الكاتب عمد إىل التشكي 

 ". (2)د حدث فيها تعديل نتيجة لألحداث اليت وقعت فيما بعدرمبا يكون بعض جوانب املوضوع ق
واترة يوهم القارئ موافقة قريش لفعل الرباد من بىن بكر حني هاجم إحدى القوافل بقوله: " 

بتها هو بنفسه لسياسة قريش، وال أدل على بطالن ، انفيا بذلك احلكمة اليت أث(3)أن قريشا ستؤيده "
 الفجار.قوله هذا من قيام حرب 

يف مسألة العرب... ال يلتفت الكاتب لوجود ما هو أقوى من قوة النسب والتحالف واملصاحل 
 املشرتكة.

فكل تربيراته وحتليالته مبنية على هذا األمر، متناسيا ما متتع به العرب على مر العصور من 
 م األخالق، أقرها الكاتب بنفسه.مكار 

 (4)األخالق فقال: " وقد أحسن ر. أ. نيكلسون  بل وأثىن على من سبقه يف اإلطراء هذه
عندما قال: " هي الشجاعة يف القتال، والصرب عند املصيبة، واإلصرار عند اإلنتقام، ومحاية  (5)وصفه

 .(6)الضعيف، وحتدى القوي "
الكرم وحسن الضيافة من الصفات اليت تثري اإلعجاب إىل وأضاف وات لذلك قوله: " كان 

 .(7)حياة الصحراء "درجة كبرية يف 
وذكر أيضا " فضيلة عدم التفكري يف الغد "، وعقب أبن " الوفاء واإلخالص من الفضائل 

                                      
 .69ص:  - يف مكة د حمم( 1)
 .54ص:  - يف مكة حممد ( 2)
 .62ص:  - يف مكة حممد ( 3)
 احثني يف التصوف اإلسالمي،إجنليزي، يعد بعد " ماسينيون " أكرب الب  مستشرق هو م1945 - م1868 رينولد ألني نيكلسون (4)

اسات الكالسيكية م، ودخل جامعة أبردين مث كلية الثالوث يف كمربدج حيث بدأ ابلدر 1868أغسطس  8يف   Keighlyولد يف 
 . 415ص:  موسوعة املستشرقني)اليواننية والالتينية (، عبد الرمحن البدوي، 

 أي: وصف املروءة.( 5)
 .74ص:  - يف مكة حممد ( 6)
 .74ص:  - يف مكة  حممد( 7)

= 
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 .(1)اهلامة "
فكل هذه الصفات واألخالق كانت سببا الختيار اإلسالم من صحراء اجلزيرة، ومن العرب 

 .(2)مكارم األخالق " : " إمنا بعثت ألمتم هللافهذا أصل هذا الدين القومي، قال رسول  ،صةخا
مع طريف النقيض لكل طرف منهما ، وذلك  أمثلة ذلك واقعتني حدثت مع الصديق  منو 

 " صديق وعدو ".
حنو  مهاجراً  وابن الدغنة، فإنه ملا ابتُلَي املسلمون خرج أبو بكر  فاألوىل مع الصديق 

لقيه ابن الدُُّغنَِّة وهو سيد القارة. قال: أين تريد اي أاب بكر؟  (3) أرض احلبشة، حىت إذا بلغ بـَْرَك الغماد
 : أخرَجين قومي فأريد أن أسيح يف األرض وأعبد ريب.  فقال أبو بكر

وتصل الرَِّحم، قال ابن الدُُّغنَِّة: فإنَّ مثلك اي أاب بكر ال خَيرج وال خُيرج إنك تكسب املعدوم، 
 عني على نوائب احلق؛ فأان لك جار إرجع واعبد ربك ببلدك.وحتمل الَكلَّ، وَتقري الضيف، وت

فرجع وارحتل معه ابن الدُُّغنَّة، فطاف ابن الدُُّغنَّة عشية يف أشراف قريش، فقال هلم: إن أاب بكر 
رَِّحم، وحيمل الكلَّ، ويقري الضَّيف، ال خَيرج مثله وال خُيرج، أخُترجون رجاًل يكسب املعدوم، ويصل ال

 .(4) نوائب احلق، فلم تكذِّب قريش جبوار ابن الدغنة ويعني على
هذه هي صفات العرب، وإن مل يكونوا متفقني يف الداينة، فإن املرجع الذى اعتمد عليه ابن 

                                      
 .75ص:  - يف مكة  حممد( 1)
بلفظ " صاحل األخالق بدال عن مكارم األخالق،  8882، برقم: 80، ص: 3ج:  ، مسند أىب هريرة :مسندهيف  أمحد (2)

سنن البيهقي يف بنفس لفظ أمحد،  27508، برقم: 440، ص: 7، ج: تعاىل حممدا هللاابب ما أعطى  يف مصنفه: أيب شيبة
 ، 2ج:  ،مسند الشهاب، 21242، برقم: 252، ص: 15: ابب بيان مكارم األخالق ومعاليها، ج: البيهقي

 .1165، برقم: 192ص: 
مثال ِقْرٍد، اسم موضع بناحية الـيمن؛ قال ابن بري: و بِْرُك الُغِماد موضع ابلـيمن. ويقال : الِغماد والُغماد، ابلكسر  وِبْرٌك ،(   3)

ل: ِإن الِغَماَد بـََرُهوت الذي جاء فـي الـحديث أَن أَرواح الكافرين فـيه، وحكى ابن خالويه عن ابن دريد أَن بِرَك الِغماد والضم، وقـي
، قالوا للنبـي: اي رسول اللـه، ِإان ما نقول لك مثل ما قال قوم موسى لـموسى، اذَهْب أَنت  7 هنم، ويروى أَن األَنصارعة فـي جبق

بل آبابئنا نـَْفِديَك وأُّمهاتِنا اي رسول اللـه، ولو دعوتنا إِلـى بـَْرِك الِغماد، وفـي حديث الـهجرة: لو أَمرهتا أَن تبلغ هبا  وربك فقاتال{ ،
ْرك الغُـِـماد، بفتـح الباء وكسرها، وتضم الغني وتكسر، وهو اسم موضع ابلـيمن، وقـيل: هو موضع وراء مكة خبمس لـيال. لسان اِبَـ 

 . 136، ص :  4ب الياء ، ج : العرب ، اب
، الفصل البدء والتاريخالبلخي، ، 47، ص: 6من مكة، ج:  ، ذكر وصف كيفية خروج املصطفى صحيح ابن حبان( 4)

 . 220 :ص ،1: ج ،، السرية النبويةسري أعالم النبالءالذهيب، ، 54، ص: 2اخلامس عشر، ج: 
= 
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 الدغنة يف هذه احلادثة أخالق الصديق.
، فإنه طلب إىل قريش أن خيرج ليفاوض النيب   (1)مع عروة بن مسعود الثقفي الثانية فأما 

  قبل صلح احلديبية، فقال هلم: اي معشر قريش إين قد رأيت ما يلقي منكم من تبعثون إىل حممد إذا
 جاءكم، من التعنيف وسوء اللفظ.

وقد عرفتم أنكم والد وأين ولد، وقد مسعت ابلذي انبكم، فجمعت من أطاعين من قومي مث 
 .بنفسيكم جئت حىت آسيت

اي  :فقال فجلس بني يديه،  هللاقالوا: صدقت ما أنت عندان مبتهم، فخرج حىت أتى رسول 
 ؟حممد مجعت أوابش الناس مث جئت هبم لبيضتك لتفضها

أن ال تدخلها  هللاقد لبسوا جلود النمور يعاهدون  (2)إهنا قريش قد خرجت معها العوذ املطافيل 
 لكأين هبؤالء قد انكشفوا عنك غداً. هللاعليهم عنوة أبداً، وامي 

قاعد، فقال: امصص بظر الالت، أحنن   هللاخلف رسول  قال: وأبو بكر الصديق 
 ننكشف عنه! 

لوال يد كانت لك عندي  هللا: " هذا ابن أيب قحافة "، قال: وقال  ،قال: من هذا اي حممد؟
 .(3)فيها بعون حسن أعانه أبو بكر قد حتمل بدية، ف لكافأتك هبا، ولكن هذه هبا، وكان عروة 

لننظر إىل أي مدى بلغت أخالق العرب اليت ينكرها وات، أعانه يف دية وهو ال يعرفه، وقد 
ل للصديق حلسن أخالق ما ترون، واملوقف مشحون، إال أنه تناز   هللاحضر من األمر مع رسول 

                                      
عود وقيل أبو يعفور ابلفاء والراء عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن هو أبو مس 0عروة بن مسعود الثقفي : الصحايب  (1)

كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيالن ابلعني املهملة الثقفي، 
ر بن مسعود يف مسعود. ويف صحيح مسلم بن أيب عاموأمه سبيعة بنت عبد مشس بن عبد مناف القرشية جيتمع هو واملغرية بن شعبة 

، ابب  هتذيب األمساء واللغاتقال: ورأيت عيسى بن مرمي فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود.  وغريه أن رسول هللا 
 . 305، ص :  1عجالن وعدي وعرابة والعرابض وعرفجة وعروة ، ج : 

، والعوذ: يف األصل مجع عائذ: وهي الناقة إذا وضعت، وبعدما تضع أايمًا حىت  املطافيل: يريد النساء والصبيان العوذقوله:  (2)
،  1، ابب الباء والسني ، ج :  أسد الغابة يف معرفة الصحابة،  يقوى ولدها، واملطافيل: مجع مطفل وهي الناقة اليت معها ولدها.

 . 209ص : 
، ابب املهادنة على سننه، البيهقي يف 18555، برقم: 423ص: ، 5ج:  ، حديث املسور بن خمرمة ،مسندهرواه أمحد يف ( 3)

 .32644، برقم: 512، ص: 8، غزوة احلديبية، ج: مصنفه، واللفظ هنا أليب شيبة يف 76، ص: 14النظر للمسلمني، ج: 
= 
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 الصديق معه يف اجلاهلية.
ت يف كتابه من ابب إعطاء كل ذي حق حقه ما ذكره بقوله: ومن أمجل العبارات اليت أوردها وا

" ففى أتون الصحراء حيرتق خبث اإلجتاهات واألفعال الدنيا اتركا ذهب األخالق العالية، ودستور 
 .(1)العاىل من التفوق اإلنساين خالصا نقيا "العالقات اإلنسانية واملستوى 

قر هو به، وأقبل هلذا الدين الذي فيه جناته فيا ليته استمع إىل صوت العقل واإلنصاف الذي أ
 أن يهدى إليه من أانب. هللايف الدارين، ولكنه أمر 

يا فلو كان املوضوع موضوع صحراء، لكانت الصحراء الكربى أبفريقيا، أو صحراء كاليفورن"
 مصدر األنبياء واملرسلني.

يف رفعة هذه التقاليد إىل  ولو كان األمر بلورة مبادئ وتقاليد رفيعة للصحراء، لكان احلكم
من  مبا فيها من غارات وإابحية، وهرب من املشكالت املعقدة ابخلمور، ومل يكن مبحمد  ،الصحراء

  ."(2) هذه الصفات الصحراوية شيء
الكاتب إىل اإلقرار أبنه: " كان للصحراء الدور األول يف ظاهرة اإلسالم كل هذه وذاك دفع 

 .(4) مسبقا الظاهرة بوصف لإلسالم ا يف وصفه، وإن أبدينا رأين(3)ككل "
بل األمر خالف ذلك، فهي يف هذه الصفات اليت تركتها الصحراء يف نفوس العرب، وصفات 

  للصحراء أثر يف تنمية وتزكية هذه الصفات.كانت يف العرب دون غريهم، فقد كان 

                                      
 .77ص:  - يف مكة حممد ( 1)
 .106ص:  ،النبوية وأوهام املستشرقنيالسرية  -عبد املتعال جربي ( 2)
 . 49: ص - يف مكة  مدحم( 3)
 من البحث . 30أنظر ص:  (4)
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 اخلامتة:
منها على ذكر ... يني يف نقاط من هذا البحث إىل أن وات شارك غريه من املستشرق اخلالصة

 سبيل املثال:
 * أخذ منهج غريب صاحل للتطبيق على اليهودية والنصرانية، وتطبيقه قسرا على اإلسالم.

ابالختالفات اجلوهرية بني اإلسالم من جهة، واليهودية واملسيحية من جهة * عدم اإلعرتاف 
 أخرى، وااللتزام مبنهج واحد يف دراسة هذه األداين.

سوء استخدام املنهج العلمي النقدي خاصة مع اإلسالم فقط، وإخفاء استخدامه مع اليهودية * 
 واملسيحية.

 اء على املرحلة الزمنية وإلصاق ذلك ابإلسالم.* اعتمادهم على مفهوم منو األداين التدرجيي بن
 أما خبصوص مونتجمرى وات حتديدا فمما ميكن استنتاجه بوضوح من منهجه ما يلى: 

ألزم نفسه بعدم مصادمة مشاعر املسلمني والتعرض ملعتقداهتم األساسية أبي سوء، وجتنب * 
 ديثة عند املستشرقني.اإلحتماالت الومهية، وقد ابت هذا املنهج املفضل والطريقة احل

، ليوحي أبنه لن يعارض احلقائق (1)ظهر لنا مبظهر املستشرق املتسامح املتعاطف احليادي) *
 .الماألساسية لإلس

 ولكن الواقع احلقيقي يفصح ويكشف عن كثري من املغالطات يف االستنتاجات املبنية على
 أركان ومهية.

 .(2)الستخالص اليقني املزعوم من املقدمات والوهم واخلرصوهذه هي العبقرية اليت وظفها وات 
                                      

املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري وات  أجمد قورشة، سوسن هاكوز، (1)
، ويف 58دنية، ص: ، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة األر واليهودية واملسيحيةأمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخيية بني القرآن 

هاجم بعض املستشرقني مثل املستشرق ألفرد جيوم منهج وات، ألن وات خرج عن اخلط التقليدي للمستشرقني يف بعض احلاشية: 
وزير هو   )1982 – 1905) رمحه هللا تعاىل  حممد البهي لدكتوروا،  15، ص: املبشرون واملستشرقون ،لبهيأنظر ااإلجتاهات، 

ألسبق أحد مفكري اإلسالم يف العصر احلديث، دعا إىل اإلصالح الديين ابلعودة لألصول، وتتبع نشأة الفكر األوقاف املصري ا
 لألفكار اهلدامة وفاضحا االستعمار اإلسالمي منذ بدايته حىت الوقت املعاصر مقاران بينه وبني غريه من املذاهب الفكرية، متصداي

لبهي ثروة غنية من املؤلفات اليت أثرت الفكر اإلسالمي واملكتبة اإلسالمية كان أكثرها ودوره يف اجملتمعات اإلسالمية. وقد ترك ا
المي يف األوساط أمهية كتابه "الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب" الذي كان له الفضل يف التعريف به كمفكر إس

 . العربية واإلسالمية
 .157، 156، ص: هللاوحي عرت، نقل عن  ،خليفة حسن أمحد ، نقل عن حممد58ص:  املرجع السابق، (2)
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 دها.* مل خيتلف وات كثريا عن ابقي املستشرقني من حيث النتائج النهائية اليت اعتم
وميكن وصفه  ،إال أن االختالف قد برز من انحية األسلوب الذى اعتمده للوصول إىل مراده

 البعض أبنه متعاطف وحمايد. أبنه كان أقل مصادمة يف العرض، ولعل هذا أوهم
تفسريا ماداي  * اتكأ على معلومات سابقيه، وفسر بعض األحداث اليت مرت ابلرسول 

 .ثالاعتمد فيها على اإلسقاط م
يعمل  * األخذ ابملفهوم الغريب احلديث للنمو التدرجيي لألداين، أي أن الرسول أو النيب 

 وفق املقتضيات املرحلية لكل فرتة اترخيية.
ومن مث فإن منظوره للدين إمنا هو وليد مواضعات تلك الفرتة، فهو ال ميلك ابتداء رؤية مشولية 

 .(1)ية للعقيدة اليت جاء يبشر هباالنهائعن أبعاد دوره كنيب، وعن املالمح 
نقدا علميا ملنهج وات الذي كتبه على نفسه... وعلى سبيل املثال فإنه  (2) ولقد أقام الطيباوي
كان على دراية ابلتعاليم اليهودية، وأنه كان حياول أن جيعل دينه أكثر   عندما يقول: إن حممدا 

ية فإنه من الصعب أن نصدق أبن الكاتب مل يكن على إلجنيليهودية، وأن يظهر اعتماده على التقاليد ا
 علم أبن كل هذه املزاعم تتناقض حرفيا مع القرآن الكرمي.

 . هللايف كونه رسول  وأهنا ال تنسجم إطالقا مع إعرتاف الكاتب نفسه بصدق حممد 
 يعرف أنوابلتأكيد فإن كاتبا مثله قد عكف على دراسة اإلسالم مدة طويلة كان جيب أن 

                                      
املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه، مونتجمري  أجمد قورشة، سوسن هاكوز، (1)

األردنية، ، حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة العالقة التارخيية بني القرآن واليهودية واملسيحيةوات أمنوذًجا فيما خيص 
، املستشرقون الناطقون ابإلجنليزية، لطيباويانقل عن ، 177، ص: املستشرقون والسريةخليل نقل عن  ،61، 59، 58ص: 
 .98 ص:

انل عام - ابلقدس األمريية مث بدار املعلمني طولكرم تعلم يف مدرسة م1910يف الطيبة سنة عبد اللطيف الطيباوي ولد ( 2)
،  حسن مقالاعدهتا جملة )اهلالل( ألملسابقة  خالل دراسته جائزة م1952

عني استاذًا للتاريخ يف اثنوية الرملة ،  وربح معها جائزة مونرد م1929عام  العريب واألدب التاريخ يف البكالوريوسشهادة انل
نشر ،  توراة يف الفلسلفة من جامعة لندنانل الدك،  مث رقى سكرتريًا خاصًا مبدير املعارف العام، فمساعد مفتش يف القدس

عددة املوضوعات يف اختصاصه فمنحته جامعة لندن درجة )استاذ ابحث( املتفرغ لدراسة املعامل الربيطانية الثقافية مقاالت مت
منحته ، ية يف سورايحلها الثقافية والديندعته جامعة هارفارد يف الوالايت املتحدة إلخراج كتاب عن مصا،والدينية يف فلسطني

نشر عشرات املقاالت واملراجعات يف التاريخ واألدب والرتبية داب مكافأة على آاثره العلمية.جامعة لندن درجة دكتوراة يف اآل
 . وصنف كتب اتسمت ابلعمق والشمول ابللغة

= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 . أحكامه هذه تسيء لإلسالم القومي، وأهنا ال ترجح يف تقييم األدلة التارخيية
تقول األستاذة زاهية مصطفى قدور يف رسالتها جلائزة املاجستري: " وأخالنا نفرط يف حق )

 ود اليترغم اجله -إذ أهنم ، أنفسنا واترخينا أشد تفريط إذا مل أنخذ من املستشرقني زمام البث يف اترخينا
 ما زالوا بعيدين عن كثري من احلقائق. -بذلوها يف القرن العشرين لكشف نواحى التاريخ اإلسالمي 

وسيبقون كذلك ما داموا يعيشون يف غري حميطنا، ويتأدبون بغري آدابنا وينظرون مبنظار قد ال 
 .يظهر هلم حقائق هذا التاريخ، حبكم نشأهتم وبيئتهم وثقافتهم األوىل وجمتمعهم

م وهم يعيشون يف جمتمع مادي، يصعب عليهم فهم الروح اليت جاء هبا اإلسالم، فتلك مث إهن
ولكنها أتتى مع ذلك من التقاليد املوروثة والبيئة والشعور ابلصلة بيننا وبني بناة  ،ال أتتى ابلقراءة والتتبع

  .(1) (هذا التاريخ

                                      

 - 1عائشة أم املؤمنني  لعريب،، جلنة البيان ا49ص:  - السرية النبوية وأوهام املستشرقني عبد املتعال حممد جربي، (1)
 هـ. 1366م، 1947، نشر سنة 4ص: 
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 * التوصيات:
 .لذات الغاية وتبىن املؤمترات ،اقيةلدراسات االستشر على الرد لعمل وقف يعود ريعه 

من مادح إلظهاره،  ...عمل موقع على غرار الويكيبيداي، يودع فيه كل ما يقال عن اإلسالم
مع دعم املواقع القائمة حاليا هبذا  ،، ومن مستفسر إلفهامه وتفهيمهومن قادح للدفاع عنه

 .الدور إن وجدت
وقع اليوتيوب خاص ابألفالم اخلاصة ابملستشرقني العنكبوتية على غرار معمل موقع على الشبكة 

، مع دعم املواقع من أسلم منهم ومن مل يسلم، مؤيدهم إلظهار حجته، ومعارضهم للرد عليهم
 .القائمة حاليا هبذا الدور إن وجدت

ملواقع القائمة مع دعم ا ،ختصيص قنوات إذاعية وتلفزيونية لبيان دعاوى املستشرقني والرد عليهم
 .هبذا الدور إن وجدتحاليا 

ختصيص قوافل دعوية لزايرة اجلامعات والكليات واملكتبات العامة، يف الوطن اإلسالمي خارجه 
 لشرح اإلسالم الصحيح، وليس اإلسالم املشوه كما يقدمه املستشرقون.

 ختصيص قوافل دعوية لدعوة عموم النصارى يف مشارق األرض ومغارهبا.
 املسلمني بدينهم، وتصحيح التشويه احلاصل يف املناهج الدراسية.برامج توعوية لتوعية  ختصيص

 طرح هذه االفرتاءات يف املناهج العلمية، لتحصني اجليل الناشئ من مسومهم.
 عمل برامج توعوية للمسلمني هلدفني:

غري املسلمني  األول رجوع املسلمني إىل دينهم، ألن بعدهم عن دينهم هو أول سبب لعدم إقبال
 عليه.

ابلقول والعمل، ألن أقوى وسيلة لتوضيح حقيقة  هللالثاىن قيام املسلمني بواجب الدعوة إىل ا
 اإلسالم لغري املسلمني، هي الدعوة ابلصفات.
حلشد الكل اجلهود ملقاومة هذا الغزو الفكري  ،عمل مجعية للمتطوعني يف الرد على املستشرقني

 .والعقدي للمسلمني
ذا الشأن، ومع املستشرقني أنفسهم، وليكن شعاران " لنتكلم عن عقد الندوات واملؤمترات هب

 أنفسنا، لسنا يف حاجة ألن يتكلم أحد نيابة عنا!!! ".
 ...أقولوأخريا 
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رغم الدعم املادي الضخم الذي يتلقاه املستشرقون، ورغم تنوعه وتعدد أساليبه للصد عن سبيل 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ :تعاىل انفذ فيهم إذ قال هللاإال أن موعود  ،هللا

 .(1)﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
 تعاىل على أهل الباطل: هللافهذه ثالث مراحل كتبها 

o  األوىل: إنفاق املال واجلهد والوقت، ولكل جمتهد نصيب، وإن كان على ابطل ويظهر
 أثره، ولو بعد حني.

o بة األمل.الثانية: كل ما مت إنفاقه سيعود عليهم ابحلسرة والندامة، وخي 
o  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ :تعاىل هللاالثالثة: النصر والغلبة يف النهاية ألمر

 .(2)﴾ۆئ ۆئ
  

                                      
 .36اآلية:  - سورة األنفال( 1)
 .21اآلية:  - سورة يوسف( 2)
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 :املراجع
 .القرآن الكرمي
 (،ط ،د) السرية النبوية - حممد بن إسحاق بن يسار املطليب ابلوالء املدين أبو بكر -ابن اسحاق 

 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د)
 - وسف مجال الدين ابن الزكي أيب حممد الُقَضاعي الكليب املِّزِييوسف بن عبد الرمحن بن ي - الزكي

 م.1965 - املكتب اإلسالمي -بريوت  (ط .د) - مبعرفة األطرافحتفة األشراف 
مجال الدين ابن الزكي أيب حممد الُقَضاعي  - أبو احَلجَّاج - يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف -الزكي 

 .م1994 - دار الفكر -بريوت  (ط .د) يف أمساء الرجالهتذيب الكمال  -الكليب املِّزِي 
 .د) األحاديث الطوال -سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسم  -الطرباين 

 .م1992 - دار الكتب العلمية -بريوت  (ط
التوضيح  -عمر بن علي بن أمحد األنصاري ابن امللقن سراج الدين أبو حفص  -امللقن 

 .م2008 - وزارة األوقاف -قطر  (ط .د) رح اجلامع الصحيحبش
 -تونس  (ط .د)  منهج مونتجمري وات يف نبوة حممد -جعفر شيخ إدريس  -إدريس 

 .م1985 - املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
 .إدوارد الشبكة اإلسالمية عن إدوارد سعيد

 (،م ،د) (،ط ،د) تفسري القرآن -بو إسحاق أمحد بن حممد الثعليب النيسابوري أ -إسحاق 
 .(ت .د) (،ن .د)

 شبهات املستشرقني حول الدعوة اإلسالمية يف العهد املكى -أمحد حممد آل حيي  -أمحد 
 م.2014 قسم الدعوة -كلية العلوم اإلسالمية   -جامعة املدينة العاملية  -ماليزاي  (ط .د)

 مكتبة النهضة املصرية -مصر  ،3 :ط -  اإلسالمالدعوة إىل -رنولد أسري توماس  -أرنولد 
 .م1970 -

 (،م ،د) (،ط ،د) أخبار مكة -بن عقبة األزرقي املكي أبو الوليد  هللاحممد بن عبد  -أزرقي 
 .(ت .د) (،ن .د)

األجوبة العراقية على  -احلسيين اآللوسي شهاب الدين أبو الثناء  هللاحممود بن عبد  -ألوسي 
 .م2007 - دار القيم - وريةاألسئلة الاله



214 

روح املعاين يف تفسري  -احلسيين اآللوسي شهاب الدين أبو الثناء  هللاحممود بن عبد  -ألوسي 
 .م1985 - دار إحياء الرتاث العريب -بريوت  - القرآن العظيم والسبع املثاين

 - يح البخاريصح - هللاحممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري أبو عبد  -خباري 
 .م1993 - دار ابن كثري

مكتبة العلوم  - مسند البزار -أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البصري البزار أبو بكر  -بزار 
 .م2005 - واحلكم

 .ب لسان العربخزانة األدب ولب لبا -عبد القادر بن عمر البغدادي  -بغدادي 
 - دار الكتب العلمية -بريوت  - خالبدء والتأري -أمحد بن سهل البلخي أبو زيد  -بلخي 
 .م1997

 -بريوت  - كاشفة السجا -حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتين إقليماً التناري بلداً  -بنتين 
 .م1996 - دار الفكر

مراح لبيد لكشف معاىن  -حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتين إقليمًا التناري بلدًا  -بنتين 
 .م1997 - لكتب العلميةدار ا - القرآن اجمليد بريوت

 (ط .د) السنن الكربى للبيهقي -أبو بكر البيهقي  - أمحد بن احلسني بن علي -بيهقي 
 .م1996 - دار الفكر -بريوت 
دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب  -أمحد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي  -بيهقي 
 .م1988 - دار الكتب العلمية -بريوت  -  الشريعة

دار  - بريوت (ط .د) شعب اإلميان -أبو بكر البيهقي  أمحد بن احلسني بن علي -قي بيه
 .م2000 - الكتب العلمية

بريوت  (ط .د) سنن الرتمذي -حممد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الرتمذي  -ترمذي 
 .م1994 - دار الفكر -

 .د) (،ن .د) (،م ،د) ،(ط ،د) ،نشر الآليل بشرح بدء األمايل -أمحد التونسي  -تونسي 
 .(ت

 جمموع فتاوى ابن تيمية -أمحد بن عبد السالم بن تيمية احلراين احلنبلي جمد الدين  -تيمية 
 .م1993 - دار الفكر -بريوت  (ط .د)
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دراسة  -السرية النبوية يف كتاابت االستشراق الربيطاين  -أمل بنت عواض الثبييت  -ثبييت 
 - مية جبامعة أم القرىكلية الشريعة والدراسات اإلسال  -دية السعو  (ط .د) اترخيية نقدية

 .م2003
 .م1998 - مكتبة اخلاجني (ط .د) للجاحظ - البيان والتبيني -جاحظ 
مكتبة  -مصر  (ط .د) السرية النبوية وأوهام املستشرقني -عبد املتعال حممد جربي  -جربي 

 .(ت .د) وهبة
الرواايت احلديثية العيوب املنهجية يف سياق  -فري نعمات حممد عبد الرمحن اجلع -جعفري 

 (ط .د) يف املدينة حممد  ،يف مكة  عند املستشرق مونتجمري وات يف كتابيه حممد
 .م2014 - حبث يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية -الكويت 

ن البّيع أبو عبد بن محدويه الضَّيبِّ الّطهماين النيسابوري ويعرف ابب هللاحممد بن عبد  -حاكم 
 .م1990 - دار الكتب العلمية -بريوت  (ط .د) املستدرك على الصحيحني - هللا

 (ط .د) صحيح ابن حبان -حممد بن حبان بن أمحد التميمي أبو حامت البسيت  -حبان 
 .م1996 - دار الفكر -بريوت 
حامت البسيت ويقال  حممد بن حبان بن أمحد بن ِحبَّان بن معاذ بن معبد التميمي أبو -حبان 

 .م1975 - دار الفكر -بريوت  (ط .د) ثقات ابن حبان -له ابن ِحبّان 
 .د) مشاهري علماء األمصار -حممد بن حبان بن أمحد التميمي أبو حامت البسيت  -حبان 

 .م1995 - دار الكتب العلمية -بريوت  (ط
فتح  -شهاب الدين ابن َحَجر أبو الفضل  أمحد بن علّي بن حممد الكناينّ العسقالين -حجر 

 .م1993 - دار الفكر -بريوت  - الباري شرح صحيح البخاري
اإلكمال يف ذكر من له  -حممد بن علي بن احلسن احلسيين الدمشقي مشس الدين  -حسيىن 

 - دار اللواء -السعودية  (ط .د) ذيب الكمالرواية يف مسند أمحد سوى من ذكر يف هت
 .م1992
السرية احللبية يف سرية األمني املأمون  -املأمون علي بن برهان الدين احلليب األمني  -حليب 

 .م1980 - دار املعرفة -بريوت  (ط .د)  إنسان العيون
 ،د) (،ط،د) امللوك األسديةاملناقب املزيدية يف أخبار  -حممد بن منا احللي  هللاهبة  -حلي 
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 .(ت .د) (،ن .د) (،م
 (ط .د) - السنة " مسند أمحد " - ابن حممد بن حنبل بن هاللبن أمحد  هللاعبد  -حنبل 
 .م1993 - دار إحياء الرتاث العريب -بريوت 
التفسري حممد بن يوسف بن حيان الغرانطي األندلسي اجلياين النّـْفري أثري الدين  -حيان 

 .م1990 - دار إحياء الرتاث العريب -بريوت  (ط .د) الكبري املسمى البحر احمليط
 -بريوت  (ط .د) صحيح ابن خزمية -حممد بن إسحاق بن خزمية السُّلمي أبو بكر  -مية خز 

 .م1992 - املكتب اإلسالمي
 (،ط ،د) إنسان اإلنسانية ونيب األنبياء حممد  النيب -عبد الكرمي اخلطيب  -خطيب 

 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د)
د ويّل الدين احلضرمي اإلشبيلي عبد الرمحن بن حممد بن حممد ابن خلدون أبو زي -خلدون 

 .م2002 - دار الكتب العلمية -بريوت  (ط .د) اتريخ ابن خلدون
سرية النبوية حبث مقارن يف منهج املستشرق املستشرقون عماد الدين خليل  -خليل 

 .هـ1426والتوزيع  بريوت دار ابن كثري للطباعة والنشرالربيطاين املعاصر مونتجمري وات 
 .د) (،ن .د) (،م ،د) (،ط ،د)  املثل األعلى يف األنبياءكمال الدين خوجة   -خوجة 

 .(ت
سنن  -أبو حممد  - بن عبد الرمحن بن الفضل التميمي الدارمي السمرقندي هللاعبد  - دارمي

 .1996 بريوت دار الكتب العلمية (ط .د) الدارمي
 (ط .د) املصاحف -بن سليمان بن األشعث أبو بكر السجستاين  هللابكر عبد  -داود 

 .م2002 - دار البشائر اإلسالمية -بريوت 
 (ط .د) أبو داود -سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين أبو داود  -داود 

 .(ت .د) دار إحياء الرتاث العريب -بريوت 
 ودسنن ايب دا -مشس الدين  هللاحممد بن أيب بكر بن أيوب الّزْرعي الدمشقي أبو عبد  -داود 

 (ت .د) دار إحياء الرتاث العريب -بريوت  (ط .د)
اتريخ اإلسالم ووفيات  - هللاأمحد بن قامياز الذهيب مشس الدين أبو عبد  حممد بن -ذهيب 

 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د) (،ط ،د) املشاهري واألعالم
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 .د) نبالءسري أعالم ال - هللاحممد بن أمحد بن قامياز الذهيب مشس الدين أبو عبد  -ذهيب 
 .م1997 - دار الفكر -بريوت  (ط

 (،ط ،د) أمثال احلديث - عبد الرمحن بن خالد الفارسي الرامهرمزياحلسن بن  -رامهرمزي 
 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د)

 جامعة امللك سعود -السعودية  (ط .د) مباحث يف اإلستشراق -أجماد الرابيعة  -رابيعة 
 .هـ1436

 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د) (،ط ،د)د لشمائل احملمديةا -حممد رشيد رضا  -رضا 
 م.2009 - دار اآلاثر - القاهرة (ط .د)لك القرار -توفيق بن خلف الرفاعي  -رفاعي 

الكشاف عن حقائق  -أبو القاسم  هللاحممود بن عمر اخلَوارزمي الزخمشري جار  -زخمشري 
 .(ت .د) دار الفكر -ت بريو  (ط .د) التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل

ربيع األبرار ونصوص  - هللاالقاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري جار  -زخمشري 
 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د) (،ط ،د) األخيار
عمان  (ط .د) حتفة األعيان بسرية أهل عمان - بن محيد بن سلوم الساملي عبد - ساملي

 .م1995 - مكتبة اإلمام نور الدين الساملي -
 هللاحممد بن عبدالرمحن بن حممد السخاوي الشافعي مشس الدين أبو اخلري أبو عبد  -سخاوي 

 .م2003 - دار الكتب العلمية -بريوت  (ط .د) سنةاملقاصد احل -
 ت الكربى البن سعدالطبقا - هللاحممد بن سعد بن منيع الزهري موالهم أبو عبد  -سعد 

 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د) (،ط ،د)
بريوت  (ط .د) الروض األنف - بن أمحد اخلَثَعمي السهيلي هللاعبد الرمحن بن عبد  -سهيلي 

 .م1999 - الكتب العلميةدار  -
 (ط .د) كتاب سيبيوه -سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب الفارسي البصري  -سيبويه 
 .م1999 - الكتب العلمية دار -بريوت 
 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د) (،ط ،د)  سيدان حممد -سيد رضا  -سيد 

جامع  -عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن مهام اخلضريي السيوطي جالل الدين  -سيوطي 
بريوت  (ط .د)املسانيد واملراسيل جامع األحاديث اجلامع الصغري وزوائده واجلامع الكبري

http://library.al-kawkab.com/author/15/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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 .م1994 - فكردار ال -
 (،م ،د) (،ط ،د) يف الفكر االستشراقي املعاصر  نبوة حممد -خضر شايب  -شايب 

 .(ت .د) (،ن .د)
الشنقيطي أضواء البيان  -حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين  -شنقيطي 

 .م1996 - دار إحياء الرتاث العريب -بريوت  (ط .د) يف إيضاح القرآن ابلقرآن
 أسد الغابة يف معرفة الصحابة -املبارك بن حممد بن حممد الشيباين اجلزري جمد الدين  -شيباين 
 (ط .د)  م1997 - دار املعرفة -بريوت. 

املصنف يف األحاديث  -بن حممد بن أيب شيبة العبسي موالهم الكويف أبو بكر  هللاعبد  -شيبة 
 .م1994 دار الفكر -بريوت  (ط .د) واآلاثر

طبقات  -إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزابدي الشريازي أبو إسحق مجال الدين  -ازي شري 
 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د) (،ط ،د) الفقهاء

 (،ط ،د) الواىف ابلوفيات -الصََّفدي صالح الدين  هللاخليل بن أيبك بن عبد  -صفدي 
 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د)

معجم الطرباين  - مطري اللخمي الشامي أبو القاسم أيوب بنسليمان بن أمحد بن  -طرباين 
 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د) (،ط ،د) األوسط
 املعجم الكبري -سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسم  -طرباين 

 .(ت .د) مطبعة الزهراء احلديثة - العراق املوصل (ط .د)
  (،م ،د) (،ط ،د) اتريخ الطربي -بو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي أ -طربي 

 .(ت .د) (،ن .د)
 مسند الطيالسي -سليمان بن داود بن اجلارود موىل قريش أبو داود الطيالسي  -طيالسي 

 .(ت .د) دار املعرفة -بريوت  (ط .د)
 الصنعاين أبو إبراهيم عز الدين املعروفحممد بن إمساعيل احلسين الَكحالين مث  -عبد الرزاق 

 .م1989 - دار الفكر -بريوت  - (ط .د) صنف عبد الرزاقم - كأسالفه ابألمري
 - (ط .د) العقد الفريد -أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن ُحَدير بن سامل أبو عمر  -عبد ربه 
 .م1997 - دار الكتب العلمية -بريوت 
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-السعودية  (ط .د) تقرير موجز عن املستشرق مونتجمري وات -هيا العتييب  - عتييب
 .(ت .د) جامعة امللك سعود

كشف  -أبو الفداء  إمساعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلَرّاحي العجلوين الدمشقي -عجلوين 
 - دار الرتاث (ط .د) اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس

 .م2001
 .قات العجليث -بن صاحل أبو احلسن العجلي  هللاأمحد بن عبد  -عجلي 
 اتريخ دمشق -بن احلسني  هللابن عبد  هللاعلي ابن الشيخ أيب حممد احلسن بن هبة  -عساكر 

 .م2003 - دار إحياء الرتاث العريب -بريوت  (ط .د) البن عساكر -
 -أمحد بن علّي بن حممد الكنايّن العسقالين أبو الفضل شهاب الدين ابن َحَجر  -عسقالين 

 .م1995 - دار الكتب العلمية -بريوت  (ط .د)  الصحابة اإلصابة يف متييز
مكتبة العلوم  -السعودية  (6 :ط) السرية النبوية الصحيحة -أكرم ضياء العمري  -عمري 
 .م1994 - واحلكم
 ،د) (،ط ،د) موقف االستشراق من السنة والسرية النبوية -أكرم ضياء العمري  -عمري 

 .(ت .د) (،ن .د) (،م
 

عمدة القاري  -مود بن أمحد بن موسى بن أمحد أبو حممد بدر الدين العيين احلنفي حم -عيين 
 .م2003 - دار إحياء الرتاث العريب -بريوت  (ط .د) شرح صحيح البخاري

 تفسري الفخر الرازي - هللاالرازي حممد بن عمر بن احلسني الرازي الشافعي أبو عبد  -فخر 
 .م1995 - العريب دار إحياء الرتاث -بريوت  (ط .د)

 - جلنة البيان العريب (ط .د) 1 عائشة أم املؤمنني - قدورةزاهية مصطفى  - قدورة
 .هـ1366
اإلستيعاب يف معرفة  -بن حممد النمري القرطيب املالكي أبو عمر  هللايوسف بن عبد  -قرطيب 

 .م1995 - دار الكتب العلمية -بريوت  (ط .د) األصحاب
اجلامع ألحكام  -القرطيب  هللاحممد بن أمحد األنصاري اخلزرجي األندلسي أبو عبد  -قرطيب 

 .م1985 - دار إحياء الرتاث العريب - بريوت - القرآن " تفسري القرطيب "

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%82%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9%d8%8c+%d8%b2%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89.&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%82%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9%d8%8c+%d8%b2%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89.&criteria1=2.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%82%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9%d8%8c+%d8%b2%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89.&criteria1=2.
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 مسند الشهاب -حممد بن سالمة بن جعفر بن علي القضاعي املصري الشافعي  -قضاعي 
 .(ت .د) مؤسسة الرسالة -بريوت  (ط .د)

 .د) ألرب يف معرفة أنساب العربهناية ا - أمحد بن علي بن أمحد القلقشندي -قلقشندي 
 .(ت .د) دار الكتب العلمية (ط

املستشرقون الكتابيون ومواقفهم من  -سوسن هاكوز و  ،أجمد قورشة -قورشة وهاكوز 
ية اإلسالم من حيث اإلنصاف وعدمه مونتجمري وات أمنوذًجا فيما خيص العالقة التارخي

 األردنية حبث مقدم لكلية الشريعة ابجلامعة -األردن  (ط .د) بني القرآن واليهودية واملسيحية
 .م2014 -

البداية  - إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصروي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين -كثري 
 .م1988 - مكتبة املعارف -بريوت  (ط .د) والنهاية

القرآن تفسري  -إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصروي الدمشقي عماد الدين  -كثري 
 .م1985 - دار إحياء الرتاث العريب -بريوت  (ط .د) العظيم

 .د) مسند الشاميني -خلمي سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسم 
 .(ت .د) مؤسسة الرسالة - بريوت (ط

بريوت  (ط .د) سنن ابن ماجة -ابن ماجه  هللاحممد بن يزيد الرَّبعي القزويين أبو عبد  -ماجة 
 .دار إحياء الرتاث العريب -

 .م2007 ،دار الوفاء (ط .د) الرحيق املختوم ،صفي الرمحن املباركفوري -مباركفوري 
كنز العمال  -علي بن حسام الدين عالء الدين اهلندي الشهري ابملتقى نزيل احلرمني  -متقي 

 .(ت .د) دار الكتب العلمية -بريوت  (ط .د) يف سنن األقوال واألفعال
بريوت  (ط .د) صحيح مسلم -مسلم بن احَلجَّاج بن مسلم القَشريي النيسابوري  -مسلم 

 .م1992 - دار الكتب العلمية -
 م.2001 - دار الكتب العلمية -بريوت  (ط .د) اإلميان - حممد بن حيَي بن منده-منده

 .م1984 - لدارا - مصر (2 :ط) الرسالة احملمدية -سليمان الندوي  -ندوي 
  فضائل الصحابة -أمحد بن علي بن شعيب بن حبر أبو عبد الرمحن النسائي  -نسائي 

 .م1986 - العلميةدار الكتب  -بريوت  (ط .د)
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 تفسري النسفي - أبو الربكات حافظ الدين بن أمحد بن حممود النسفي هللاعبد  -نسفي 
 .م1996 - دار النفائس -لبنان  (ط .د) مدارك التنزيل وحقائق التأويل

 ،د) تثبيت اإلمامة وترتيب اخلالفة -بن أمحد األصبهاين أبو نعيم  هللاأمحد بن عبد  -نعيم 
 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د) (،ط

بريوت  - (ط .د)  معرفة الصحابة -أبو نعيم  بن أمحد األصبهاين هللاأمحد بن عبد  -نعيم 
 .م2002 - دار الكتب العلمية -

االستشراق يف السرية النبوية دراسة اترخيية آلراء  - األمني النعيميحممد  هللاعبد  -نعيمي 
املعهد العاملى للفكر  (1 :ط) مقارنة ابلرؤية اإلسالمية (فلهاوزن -بروكلمان  -وات )

 .م1997 - اإلسالمى
هناية األرب يف  -أمحد بن عبد الوهاب بن أمحد بن عبادة البكري النويري الشافعي  -نويري 

 .(ت .د) (،ن .د) (،م ،د) (،ط ،د) بفنون األد
  السرية النبوية -عبد امللك بن هشام بن أيوب احِلمرَيي املعافري مجال الدين  -هشام 

 .(ت .د) دار اجليل -بريوت  (ط .د)
جممع  -أبو احلسن نور الدين املصري القاهري  بكر بن سليمان اهليثميعلي بن أيب  -هيثمي 

 .م1994 - دار الفكر -بريوت  (ط .د) الزوائد ومنبع الفوائد
اهليئة العامة للكتاب  - مصر (ط .د) يف مكة  حممد -وليام مونتجمري وات  -وات 

 .هـ1415 املصري
 (ط .د) أسباب النزول -علي بن أمحد بن حممد الواحدي النيسابوري الشافعي  -واحدي 
 .م2000 - دار املعرفة -بريوت 

مناهج املستشرقني  - يج املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوممكتب الرتبية العريب لدول اخلل
العريب لدول اخلليج املنظمة مكتب الرتبية  -تونس  (ط .د) ،يف الدراسات العربية اإلسالمية

 .م1985 - العربية للرتبية والثقافة والعلوم
 .م1993 - دار اجليل - بريوت (ط .د) املسند اجلامع -بشار عواد معروف وآخرون 

https://ar.wikipedia.org. 
https://www.marefa.org. 

https://ar.wikipedia.org/
https://www.marefa.org/
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