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  بني احلقيقة والتضليل

  ٥
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تعاىل عىل سابغ نعمه وتوايل آالئه، ونستزيده سبحانه وتعـاىل مـن هللا احمد ن

فضله، ونسأله العون والسداد، ونصيل ونـسلم عـىل خـري خلقـه وخـاتم أنبيائـه 

، وريض اهللا عن آله وأصحابه والتابعني، ومن تـبعهم  ×ورسله؛ سيدنا حممد 

 :  أما بعد. . بإحسان إىل يوم الدين

االسترشاق واملسترشقني من املوضوعات التي حـصل بـشأهنا فإن موضوع 

َ كثري، وأريد هلا أن تفهم عىل غري وجهها الصحيح، وصاحبهاٌتلبيس َ ُ  يف بعض  ـُ

ِّ يعمي عىل الناس حقيقتهاٌ تضليل ــاألحيان َ ُ . 

ُوقد تبنـى أتبـاع ِّتـرشقني وتالمـذهتم يف عاملنـا اإلسـالمي املسَّ َّ خـط ِّ والعـريبُ

ــرشقنياإلرساف  ــدير املست ــاالة يف تق ــواملغ ِ، وجعله ــذة ْ ــستوى املؤاخ ــوق م م ف

هم بأن احلركة االسترشاقية مـا هـي َ الناس وخداعَوالشبهات، وحاولوا تضليل

ات العدائيــة لعــامل ّتوجهــإال حركــة علميــة بريئــة مــن األغــراض واألهــواء، وال

سـالم واملـسلمني، اإلسالم، وأهنا ال عالقة هلا البتة بمؤازرة القـوى املعاديـة لإل

َّص هذا الفريق عىل رسم صورة مرشقة وضاءة لالستـرشاق، ال تـشوهبا َكام حر

ُأية شائبة  .عىل اإلطالق ّ

 . دو أن يكون خداعا عن احلقيقة، وطمسا ملعاملهاْعَوهذا املسلك ال ي

ًونحن ال ننكر أن من بني املسترشقني نفر َا قليلني محلوا أنفـسهم عـىل التـزام ّ َ

مـر ببعـضهم ـ بـسبب  احلـق، وقـد آل األ، والنزاهة والتجـرد لطلـبةاملوضوعي

رسـوله � بـاهللا تعـاىل ربـا، وبضـاوالرإىل اعتنـاق اإلسـالم دينـا، ـ  هذه املوضوعية

 .   � نبيا ورسوال×حممد 

 موقعا مرموقا  ـ مع األسفـ ّ من املسترشقني مل حتتلَالنزهية َلةِ هذه القَّولكن

 ألسـباب ،اقية، بل مل تستطع أن تشكل تيارا بـارزا فيهـايف إطار احلركة االسترش

 



  االستشراق       

 ٦

٦  

 .سوف تتضح يف ثنايا البحث

ترشقني واملبرشين، سُاه تالمذة املّ الذي تبنِومن املؤسف أن مسلك التضليل

َ، أريـد لـه أن ِّ والعـريبِّ اإلسـالمينـاُوأشياعهم من املتغـربني والعلامنيـني يف عامل ُ

َ السائدة، وصاحبَةربيكون الن
 .  الصوت العايل يف حياتنا الفكريةِ

، التـي » االسترشاق بني احلقيقة والتضليل «هلذا وغريه كانت هذه الدراسة 

ُحاولت ـ من خالهل ِّ أن أجيل حقيقة األمر يف هذا املوضوع اخلطري، مدل ـاْ َ ِّ َ ال عىل ُ

ُ فـإن وفقـت للـصواب فمـن فـضل اهللا ، أذهـب إليـهٍ قضية أسوقها، أو رأيِّكل ْ ِّ ُ

 . تعاىل، وإن كان غري ذلك فمن نفيس، وأستغفر اهللا من كل تقصري

بمثابــة مــدخل إىل دراســة موضــوع هــذا البحــث  أن يكــون ُقــد أردتو

ْبينــاالستــرشاق واملستــرشقني،  ُذكــرت و، َومفهومــه االستــرشاق َحقيقــةُت فيــه ّ ْ

ْمطـه، ثـم أَ ووسـائل،هَتارخيه، ودوافعـنشأته وًإطاللة عىل  مـح  مالاللثـام عـن ُتَ

ُ يف الدراسات اإلسالمية، ثم ختمته بذكر نـامذج مـن ِّمنهج البحث االسترشاقي ْ

 .هاِضْ، مقرونة بالرد عليها ونقمحالت املسترشقني ومفرتياهتم عىل اإلسالم

ِّدرست من املحارضات ً يف أصله جمموعةُوقد كان هذا البحث  طـالب  عىلُ

والدراســـات  ،بيـــةواللغـــة العر ،وطالبـــات كليـــات أصـــول الـــدين والـــدعوة

 .يف جامعة األزهر ،اإلسالمية والعربية

َ، وينـصف  وإين ألرجو اهللا تعاىل أن يتقبله بقبول حسن، وأن يعـم بـه النفـع ُ

 . به احلق، وأن يكون يف ميزان حسنايت يوم العرض عىل اهللا

                                          حممدإمساعيل علي                                  

  هـ١٤١٩ من مجادى اآلخرة ١٨: اجلمعة 

  م١٩٩٨ من أكتوبر ٩                           

   ـ مصركفر محاد ـ كفر صقر ـ الشرقية: يف                              
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  ا  اقا :  

ُرشقت الـشمس «: ُ، يقال» ََرشق «ه ُلِْعاالسترشاق ف َ، وبابـه نـرص  َطلعـت: َ َ

َودخل شمس وجهـة رشوق الـ: ْأخذ يف ناحية املـرشق، والـرشق: َّ، ورشق))١١(( » َ

ــة ــجرة رشقي ــشمس، وش ــصف َت: ال ــا إىل ن ــن رشوقه ــشمس م ــا ال ــع عليه ُطل

 .))٢٢((»النهار

ــرر  ــدكتور ويق ــسيني"ال ــى احل ــحاق موس ــة «  أن "إس ــرشق(  :َلفظ   )است

َومــشتقاهتا مولــدة، اســتعملها املحــدثون مــن ترمجــة كلمــة ْ َُ ّ ُ Orientalism  ، ثــم

ٌولـيس يف اللغـات األجنبيـة فعـل استـرشق، : ، فقالواًعالِاستعملوا من االسم ف ِ

ْمرادف للفعل العريب، واملدققون يؤثرون اسـتعامل  ُ ْعربـاين( ٌ  لـدارس العربيـة  )ُ

قـد شـاعتا » مستـرشق« ولفظة »استرشق«، ولكن لفظة  Arabistمقابلة للفظة 

 .) ) ٣٣(( » شيوعا كبريا، وال بأس من استعامهلام يف بحثنا هذا

                                      
 - مكتبـة لبنـان،١٤١ بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي ص  حممـد بـن أيب،خمتار الصحاح) ١(

   . م١٩٨٨بريوت 

    . ط الثالثة،١/٤٩٩ جممع اللغة العربية بالقاهرة ، املعجم الوسيط)٢(

. ٣٠يلوفيتش ص أمحـد سـام/ د،فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العـريب احلـديث) ٣(

إسـحاق موسـى . د ،االستـرشاق نـشأته وتطـوره وأهدافـه:  نقال عـن، مرص- دار املعارف

    .١  ج،احلسيني
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  :ااق  اح 

ــصطلح       ــد م ــرشاق «ُّ يع ــو »  االست ــه نح ــشتق من ــا ي ــرشق «وم ــن  » مست ؛ م

 كـام سـيظهر لنـا عنـد اإلشـارة إىل ،التسميات احلديثة، وإن كـان مـدلوهلا قـديام 

 . نشأة االسترشاق وتارخيه

سم بطابع التعمـيم ّ كام أن تعريفات الباحثني ملصطلح االسترشاق منها ما يت

..  .  وأديانـه ولغاتـه ـ عامة ـاسة علوم الرشق، من حيث هو در يف بيان مفهومه

 . » املنجد« وموسوعة ، » بارت. ر «، و » الزيات «، مثل ما ذكره  إلخ

ــ ــا يت ،  ، أي ختصيــصه بالــرشق اإلســالمي سم بطــابع التخــصيصّومنهــا م

املوســوعة امليــرسة يف األديــان واملــذاهب  « ، كــام جــاء يف واحلــضارة اإلســالمية

 . » ّمالك بن نبي « ذكر ، وكام» املعارصة

دراســة الغــربيني : ُيــراد باالستــرشاق اليــوم  «:  يقــول أمحــد حــسن الزيــات

،  لتـاريخ الــرشق وأممــه ولغاتـه وآدابــه وعلومــه وعاداتـه ومعتقداتــه وأســاطريه

َولكنــه يف العــصور الوســيطة كــان يقــصد بــه دراســة العربيــة لــصلتها بالــدين ُ  ،

ْ إذ بينام كان الرشق من أدناه إىل أقصاه مغمـورا ، ودراسة العربية لصلتها بالعلم

ّبام تشعه منائر بغداد والقاهرة من أضواء املدنية والعلم ؛ كان الغرب مـن بحـره  ُ

َإىل حميطه يعمه يف غياهب ْ  .) ) ١١(( »  من اجلهل الكثيف والرببرية اجلموحََ

قـه  إىل القول بأن االسترشاق خيتص بف" بارت "ويذهب املسترشق األملاين 

ِ التــي تعنــي مــرشق " رشق "اللغــة خاصــة، وبــام أن الكلمــة مــشتقة مــن كلمــة  ْ َ

ّالشمس؛ فإنه يرى أن االسترشاق هو علم الرشق ، أو علم العامل الـرشقي ، ثـم  َ

                                      
 .القاهرة. دار هنضة مرص. ٥١٢ص . دب العريبتاريخ األ) ١(
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 حياول حتديد مفهوم مصطلح الرشق وما تعنيه الكلمة يف هـذا املقـام، فيتبـني أن

ايف بحـسب العـصور وحـوادث هذه الكلمة تعرضت إىل تغيري يف معناها اجلغـر

ومهام يكن من أمر فـإن االسـم ال يبـني بوضـوح : التاريخ، ثم خيلص إىل القول

َمستقيم املقصود منه بالضبط، واملهم هو املوضوع ٍ ))١١((. 

ــوعة  ــاء يف موس ــد «وج ــرشق«أن »  املنج ــامل:  املست ــات واآلداب ُ الع باللغ

 .))٢٢(( » ، واالسم االسترشاق والعلوم الرشقية

ِوء ما ذكر من التعريفات وغريها ممـا يف معناهـاويف ض ، يمكننـا القـول بـأن  ُ

استغفر أي طلـب :  ، مثل قولنا ُالسني والتاء إذا زيدتا يف كلمة قصد هبام الطلب

 ..  ، وكذا استسقى واستطعم االستغفار، واستنصح أي طلب النصيحة

،  ق وآدابـهوعليه فيكون االسترشاق ـ باملفهوم العام ـ هو طلب علوم الـرش

َواسترشق يعني طلب وأراد تعلم ُّ  .  ِه وآدابِ الرشقِ علومَ ودراسةََ

، أو هم الغربيـون الـذين ختصـصوا  واملسترشقون هم قوم من غري الرشقيني

؛ علومــه وتارخيــه وأديانــه ولغاتــه وآدابــه  يف دراســة الــرشق مــن كافــة جوانبــه

 .  ، ودوافع شتى ، ألهداف خمتلفة  إلخ... وشعوبه

 هـو ذلـك التيـار« :  لالستـرشاق أنـه" املوسـوعة امليـرسة "وجاء يف تعريف 

ــي  ــل يف الدراســات املختلفــة عــن الــرشق اإلســالمي، والت الفكــري الــذي متث

                                      
الدراسات العربية واإلسـالمية : بارت.  نقال عن ر ،٢٤ -٢٣ فلسفة االسترشاق ص )١(

   . ١٢ ،١١ص . يف اجلامعات األملانية

ــالم)٢( ــة واألع ــد يف اللغ ــرشق. ٣٨٤ص .  املنج ــريوت. دار امل ــون . ب ــة والثالث ط الثالث

 .م١٩٩٢
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   .شملت حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته

،  ولقد أسهم هذا التيار يف صياغة التصورات الغربية عـن العـامل اإلسـالمي

 .))١١ ( (» لفية الفكرية للرصاع احلضاري بينهامِّمعربا عن اخل

ِإننـا نعنـي باملستـرشقني «: ويقول مالك بـن نبـي َ الكتـاب :َ ّ  الغـربيني الـذين ُ

 .  ، وعن احلضارة اإلسالمية يكتبون عن الفكر اإلسالمي

 : عىل صنفني»  طبقات «ثم علينا أن نصنف أسامءهم يف شبه ما يسمى 

، والقــديس "جربــر دور بيــاك"ماء مثــل طبقــة القــد: أ ـ مــن حيــث الــزمن

َ، وطبقة املحدثني مثل "توماس اإلكويني" ْ  ."جولد تسيهر" و، "كاره دوقو"ُ

فهنـاك :  ب ـ مـن حيـث االجتـاه العـام نحـو اإلسـالم واملـسلمني لكتابـاهتم

ـــا ـــدين هل ـــة املنتق ـــالمية، وطبق ـــضارة اإلس ـــادحني للح ـــة امل ـــشوهني ، طبق ِّامل َ ُ

 .))٢٢((»لسمعتها

 .  ينا يف بحثنا هو هذا املفهوم اخلاص لالسترشاقوالذي يعن

                                      
النــدوة العامليــة للــشباب . ٣٣ يف األديــان واملــذاهب املعــارصة ص  املوســوعة امليــرسة)١(

   .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ط الثانية . الرياض. اإلسالمي

. بـريوت .  دار اإلرشاد. ٥ص .  إنتاج املسترشقني وأثره يف الفكر اإلسالمي احلديث )٢(

 . م١٩٦٩هـ ١٣٨٨ط األوىل 

َمـن أّهذا؛ وسياق كالم مالك بن نبي رمحه اهللا يـوحي بـأن   طبقـة املـادحني « :ق علـيهمَطلـَ

ِّ طبقة املنتقدين هلـا املـشوهني « :َيكافئون يف احلجم والوزن من أسامهم» للحضارة اإلسالمية  َ ُ

لون إال فئــة قليلــة العــدد، ّ، والواقــع أن املــادحني أو املنــصفني لإلســالم ال يــشك »لــسمعتها

َسواد األعظم مـن املستـرشقني هـم مـن ، وأن ال ضعيفة التأثري يف إطار احلركة االسترشاقية
ِ

 .  يتفننون يف التحامل عىل اإلسالم وحضارته ـ كام سيتبني هذا يف ثنايا البحث ـ
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  ن  قا:  

؛ ومــن خــالل اســتقراء املراجــع والدراســات التــي تناولــت موضــوع      هــذا

ّاالسترشاق يالحظ أهنا ـ يف اجلملة ـ تفيـد بـأن املستـرشق إنـام هـو شـخص غـريب َ ُ  ،

، أو حتى ملحدا ينكر الـدين مـن  وال فرق بني أن يكون نرصانيا أو هيوديا أو مسلام

َأصله، وإن كان السواد األعظم ممن ركـب تيـار احلركـة االستـرشاقية هـم مـن غـري 
ِ

 باحـث غـريب يطلـب  ـبحـسب تلـك املراجـع والدراسـاتـ ، املهـم أنـه  املـسلمني

َّ، خاصة الرشق اإلسالمي العريب دراسة علوم الرشق َّ  . ، وهذا ما متيل النفس إليه َ

ـــب العقيقـــي  نج"لكـــن  ـــاب املوســـوعة عـــن االستـــرشاق"ي  ِ صـــاحب الكت

، حينام ذكر بعض الرهبـان العـرب والـرشقيني  ّواملسترشقني قد شذ عن هذا اإلمجاع

املولـود يف اإلسـكندرية »  جـورج قنـوايت «األب :  ّ، وممـن عـدهم ضمن املسترشقني

 » نويــا «ب ، واأل املولـود يف القـاهرة»  هنـري عـريوط «، واألب  ّمـن أصـل سـوري

،  وغـريهم..  املولود يف القـاهرة»  سمري خليل «، واألب  املولود يف املوصل بالعراق

َإىل أن عد نفسه هو من املسترشقني ِ، مع أنه ولد ونشأ وتعلم يف لبنان ّ
ُ ))١١((  . 

ّ الذي عد نفسه ضـمن املستـرشقني نـراه يف ذات الوقـت َّومن عجب أن العقيقي

لقد بلـغ املستـرشقون  «:   ـعىل سبيل املثال  ـ، فهو يقول  َخريتحدث عنهم بصيغة اآل

ــا وإحيائهــا بالنــرش والرتمجــة  ــا والكــشف عــن آثارن ــا وحفــظ تراثن مــن تعــاليم لغاتن

   .  ))٢٢((»  والتصنيف ذلك املبلغ ملنهج ومميزات ووسائل مل تتوفر مجيعا لنا من قبل

� �

                                      
 ، دار املعـارف ،٣٣٨  ـ٣١٨  ،٣١٦ـ�   ٣١٤  ،٣/٢٧٠للعقيقـي . املسترشقون:  راجع)١(

 . الرابعة  ط،مرص

 .٥٩٨ / ٣ السابق )٢(
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  اقامة 

ال شك أن تـاريخ الدراسـات االستـرشاقية ـ خاصـة تلـك املتعلقـة بالـرشق 

اإلسالمي وحضارته ـ قديم، غري أن آراء العلامء والباحثني تتباين بـشأن حتديـد 

،  ، وتتجه أكثر اآلراء إىل حتديـد فـرتة زمنيـة البدايات التارخيية لتلك الدراسات

 .  ترشاقوليس إىل حتديد سنة بعينها لبداية االس

ِال يعـرف بالـضبط مـن هـو أول غـريب عنـي بالدراسـات  «:  يقول السباعي ُ ّ ُْ َ ََ

َّ، ولكـن املؤكـد أن بعـض الرهبـان قـصدوا  ّالرشقية وال يف أي وقت كان ذلـك

، وترمجــوا القــرآن  ّ يف إبــان عظمتهـا وجمــدها، وتثقفــوا يف مدارسـها))١١((األنـدلس

،   علـامء املـسلمني يف خمتلـف العلـوم، وتتلمذوا عىل والكتب العربية إىل لغاهتم

 . وبخاصة يف الفلسفة والطب والرياضيات

                                      
بقيـادة طـارق ) م ٧١١( هــ ٩٢لس يف شهر شعبان سنة  ابتدأ فتح املسلمني لبالد األند)١(

 ١/٣١٣حسن إبراهيم حسن / د.   تاريخ اإلسالم السيايس والديني واالجتامعي،بن زياد

                                                                              . م١٩٦٤ط السابعة .  بريوت.  دار األندلس.  بترصف

ّ، حـني اسـرتد  األندلس حتت حكم املسلمني حتى القرن الثالث عرش املـيالدي وقد ظلت 

ــة التــي ســقطت يف يــد امللــوك  ملــوك قــشتالة معظمهــا ، ومل تبــق إال مملكــة غرناطــة العربي

َّم، وكانــت الفــرتة اإلســالمية العربيــة العهــد الــذهبي لألنــدلس، ١٤٩٢الكاثوليــك ســنة  َ ُُ ُ

 مـشهورة للثقافـة والعلـم َة وإشـبيلية وغرناطـة مراكـزوكانت املـدن اإلسـالمية فيهـا قرطبـ

 .     باختصار وترصف٢٤٢ ـ ١/٢٤١املوسوعة العربية امليرسة . والفن
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ِالـذي انتخـب بابـا » جربـرت «ومن أوائل هؤالء الرهبان الراهب الفرنيس  ُ

،   ّ، بعد تعلمـه يف معاهـد األنـدلس وعودتـه إىل بـالده م٩٩٩لكنيسة روما عام 

 -١١١٤ون جــــريار دي كريمــــ «، و  »١١٥٦ - ١٠٩٢بطــــرس املحــــرتم «و

١١٨٧« . 

وبعــد أن عــاد هــؤالء الرهبــان إىل بالدهــم نــرشوا ثقافــة العــرب ومؤلفــات 

َ، ثم أسست املعاهد للدراسـات العربيـة أمثـال مدرسـة  أشهر علامئهم ِّ »  بـادو «ُ

َ، وأخذت األديرة واملدارس العربية تدرس مؤلفات العرب املرتمجـة إىل  العربية

 واسـتمرت اجلامعـات ـ مجيـع بـالد أوربـا يومئـذ وهي لغـة العلـم يف  ـ الالتينية 

الغربية تعتمد عىل كتب العرب، وتعتربها املراجع األصلية للدراسة قرابـة سـتة 

    .) ) ١١ ( (»  قرون

وهناك من الباحثني من يرى أن بدايـة االستـرشاق األوريب كانـت يف القـرن 

م ١٣١٢  الكنـيس عـام" فيينـا" ؛ حيث صدر قرار جممـع  الثالث عرش امليالدي

 . بإنشاء عدد من كرايس اللغة العربية يف عدد من اجلامعات األوربية

 . ومن الباحثني من يذهب إىل القول بأنه بدأ يف القرن العارش امليالدي

؛ حيـث متـت فيـه  نه بدأ يف القـرن الثـاين عـرش املـيالديأبينام يذهب البعض إىل 

                                      
. ١٤ــ ١٣ ص ،مـصطفى الـسباعي/  د،االسترشاق واملسترشقون ما هلـم ومـا علـيهم )١(

 . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ ط الثالثة ، بريوت- املكتب اإلسالمي

يف كتابه فلسفة التاريخ ـ كام نقل عنه الزيات » ملر«رخ اإلنجليزي وممن يرى هذا الرأي املؤ

تاريخ اهـتامم : يف كتابه» برنارد لويس«، وكذلك  ـ ٥١٣تاريخ األدب العريب ص : يف كتابه

 ،فلـسفة االستـرشاق: اإلنجليز بالعلوم العربية ـ بحسب ما نقل عنه سـاميلوفيتش يف كتابـه

 .  ـ ٥٨ ـ ٥٧ص 
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، " فيزابــل" بتوجيــه األب م ١١٤٣ترمجــة القــرآن إىل الالتينيــة ألول مــرة عــام 

ِّويف هذا القرن أيضا ألف أول قاموس التيني عريب ُ . 

 . ))١١(( ويرى البعض أنه بدأ يف مطلع القرن احلادي عرش امليالدي     

َّ مؤلفه عن االستـرشاق واملستـرشقني ـ والـذي " نجيب العقيقي" وقد جعل     

 مـن ً، بـدء دى ألـف عـامجال حلركة االسترشاق عىل مـِ س-يقع يف ثالثة أجزاء 

ــذ ذلــك  القــرن العــارش املــيالدي ــع املستــرشقني من ؛ حيــث أخــذ يرصــد طالئ

َ، الـذي انتخـب حـ جربـر دي أوراليـاك«التاريخ، فذكر يف مقـدمتهم  ربا أعظـم ُ

 «ّ، ثــم ثنــى بـــ  فكــان أول بابــا فرنــيس»١٠٠٣   ـ٩٩٩سلفــسرت الثــاين  «باســم 

ــي ــسطنطني اإلفريق ــام »  ق ــوىف ع ــده  م١٠٨٧املت ــانتاال «، وبع ــودي س ، » أوج

ليــون  «، و  م١٤٧٠املولــود عــام »  جويــستنياين «وغــريهم حتــى األســقف 

 .))٢٢((» ١٥٥٢ -١٤٩٤األفريقي 

  ويذهب أحد البـاحثني إىل أن بدايـة االستـرشاق تعـود إىل منتـصف القـرن 

وهنـاك أدلـة قاطعـة « : ، فيقـول م٧١١الثامن امليالدي بعد فتح األنـدلس عـام 

 االسترشاق قد نشأ حقا يف منتصف القرن الثـامن املـيالدي يف األنـدلس عىل أن

 .))٣٣((» إىل آخر كالمه ... 

                                      
   ، االستـرشاق واخللفيـة٥٩  ـ٥٤فلسفة االسترشاق ص : راء تفصيال يف راجع هذه اآل)١(

، الفكـر اإلسـالمي ٥١٣  ـ ٥١٢ ومـا بعـدها، تـاريخ األدب العـريب ص ٢٥ ص ،الفكرية

 ط ، القـاهرة-  مكتبـة وهبـة،٤٢٩ حممـد البهـي ص . د،احلديث وصلته باالستعامر الغريب

 .  العارشة

 .  عدهاوما ب١/١١٠املسترشقون :  راجع)٢(

=  األدلة عىل رأيه َوقد نقل بعض، ٦٨ ـ ٦٧أمحد ساميلوفيتش ص ،  فلسفة االسترشاق)٣(
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وإذا كانت اآلراء حول نشأة االسترشاق وبدايـة مـسريته مل تكـن متفقـة فـيام 

؛ فإنه يمكننا أن نقرر مطمئنني أن ظهـور االستـرشاق  بينها ـ عىل نحو ما أرشنا ـ

، حيـث كـان النـشاط )الرابـع اهجـري (  املـيالدي مل يتأخر عـن القـرن العـارش

،  العلمــي للمــسلمني يف األنــدلس إبــان فــتحهم هلــا مــصدر والدة االستــرشاق

 .   وباعث انطالقته

  رظ » اقا  «أور :   

ومــع أن االستــرشاق قــد ظهــر إىل الوجــود منــذ ذلــك الــزمن القــديم فــإن 

، كـام يتـضح  ربا إال يف القرن السابع عرش امليالدياملصطلح نفسه مل يظهر يف أو

 .  هذا من كتابات الباحثني املعنيني

ــول  ــري .  آ "يق ــة « : "آرب ــاه لكلم ــتعامل رأين ــرشق«  وأول اس ــنة»  مست  س

ِم، حيث أطلق عىل أحد أعضاء الكنيسة الـرشقية أو اليونانيـة، ويف سـنة ١٦٣٠ ُ

ٌّاستــرشاقي ( بأنــه » الركصــمويل كــ«يــصف » أنتــوين وود  «م وجــدنا ١٦٩١

 . ))١١ ( (» َ، يعني بذلك أنه عرف بعض اللغات الرشقية)نابه

 يف معـرض حديثـه عـن " مكسيم رودنسون "بينام يقرر املسترشق الفرنيس 

يف انجلـرتا حـوايل » مستـرشق«وقـد ظهـرت كلمـة  «:  تاريخ االسترشاق قـائال

ِ، وأدرجــت كلمــة  م١٧٩٩، ويف فرنــسا عــام  م١٧٧٩عــام  يف »  االستــرشاق «ُ

                                      
 ص ، ترمجـة حـسني مـؤنس، تأليف جونثالـث يالتثيـا،تاريخ الفكر األندليس: من كتاب= 

ص .  زكريـا هاشـم زكريـا.  املستـرشقون واإلسـالم:  ، وراجع يف ذات الرأي٤٨٦ ـ ٤٨٥

نقال عن املؤرخ . م١٩٦٥هـ ١٣٨٥عىل للشئون اإلسالمية بالقاهرة طبعة املجلس األ. ١٧

 .   »اإلسالم األندليس«يف كتابه عن » دوزي«

 . ٨ ـ ٧ص .  ، آربري ، نقال عن املسترشقون الربيطانيون٢٢ص .  فلسفة االسترشاق)١(

 



  االستشراق       

 ١٨

١٨  

 وأخـــذت فكـــرة إجيـــاد فـــرع  ،م١٨٣٨قـــاموس األكاديميـــة الفرنـــسية عـــام 

َمتخصص من فروع املعرفة لدراسة الرشق تلقى املزيد من التأييد  َ«) ) ١١((  . 

حتى التاريخ املشار إليـه ال يعنـي »  االسترشاق «لكن تأخر ظهور مصطلح 

س من ذلك ـ كام سـبق أن ، بل عىل العك أن االسترشاق مل يكن موجودا من قبل

، وأما ظهور هذا املصطلح فإنام هو تقرير وتوصيف ألمـر واقـع وكـائن  ذكرنا ـ

 .  منذ قرون طويلة

َونحـن نجـد يف حياتنـا الفكريـة والثقافيـة مـصطلحات مل تكـن قديمـة قــدم  ِ

 مـن َ أحـدثّدَعـُ، الـذي ي» الغزو الفكري أو الثقايف «، مثل مصطلح  مدلوالهتا

 ِ غـريقُرُّحماربة اخلـصم وحماولـة القـضاء عليـه بـالط:  َقصد بهُالذي ي، و مدلوله

الغـزو  «َ، فإن توصيف هذا الرضب من احلروب وإطـالق مـصطلح  العسكرية

ِّعليه ـ وإن جاء متأخرا ـ ال يعني أن احلرب الفكريـة مل تكـن موجـودة » الفكري

 .    القرون ألمر واقع منذ عرشاتر؛ بل هو تقري قبل إطالق هذا املصطلح

    ات ااق م  أف ان

ثم إن االسترشاق يف بداية نشوئه وظهـور أمـره قـد قـام عـىل أكتـاف رجـال 

كـان  «، حيـث  ، كام يتبني هذا من اسـتقراء تـاريخ االستـرشاق الدين النصارى

 .))٢٢((»  الرهبان يف طليعة املسترشقني

                                      
حممـد زهـري / تصنيف جوزيف شاخت، كليفورد بـوزورث، ترمجـة د، تراث اإلسالم)١(

ــسمهور ــرين ال ــت،١/٧٣ي وآخ ــة بالكوي ــامل املعرف ــسلة ع ــة، سل ــرم ، ط الثالث ــدد املح  ع

، االسترشاق واخللفية الفكرية ٢٤فلسفة االسترشاق ص : م، وانظر١٩٩٨هـ مايو ١٤١٩

 . ٢٧ص 

 .٣/٢٤٩  املسترشقون للعقيقي )٢(
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 :  ، ومن هؤالء يلُّوقد ذكر منهم العقيقي عددا غري قل

ِ، الــذي انتخــب بعــد ذلــك حــربا  »م ١٠٠٣ ـ ٩٣٨جربــرت أوراليــاك  «ـــ  ُ

 . » سلفسرت الثاين «أعظم باسم 

يـره يف فرنـسا بعـد ِ، الذي عـاد إىل د » م١١٥٦ ـ ١٠٩٤بطرس املكرم  «ـ و 

 عـىل ّوطفـق يـصنف الكتـب يف الـرد) م ١١٤٨ ـ ١١٤١( رحلته إىل األنـدلس 

 . ب اليهودْلمني وشجعلامء اجلدل املس

ِاشتهر من عام ( »  أوف تشسرت «ـ واألسقف  والـذي ) م ١١٤٨ إىل ١١٤١ُ

يف ترمجــة القــرآن ) م ١١٧٢َّاملتــوىف ( »  هرمــان الــدملاطي«  اشــرتك هــو وزميلــه

 .» بطرس املكرم  «، بإيعاز من  م١١٤٣بالالتينية عام 

 . »م ١٢٧٤ ـ ١٢٢٥توما اإلكويني  «ـ ومنهم 

 . » م١٢٨٠ ـ ١٢٠٦ألرب الكبري   «ـ وأستاذه

ــ و  ــد ومــارتيني  «ـ خنجــر  (ّالــذي ألــف كتــاب »م ١٢٨٤ ـ ١٢٣٠رايمون

، واعتمــد فيــه عــىل حجــج  ، وجعلــه يف الــرد عــىل املــسلمني واليهــود ) اإليــامن

ّالغزايل وغريه ممن تصدوا ملجادلة املش  . ائنيّ

       . ))١١ ( (» م١٣١٤ ـ ١٢٣٥رايموند ولوليو  «ـ ومنهم املبرش 

ا ات اراا  رة ا:  

، ثـم يف غـامر احلـروب  وقد كان احتكاك النـصارى باملـسلمني يف األنـدلس

، مـن  ُّ التي خرج الغرب النرصاين منهـا جيـر أذيـال اخليبـة واهلزيمـة))٢٢ ( (الصليبية

                                      
 .١٢٤ ـ ١/١١٠ راجع السابق )١(

       =  األوربيون بني القـرنني  هي سلسلة حروب شنها املسيحيون: احلروب الصليبية)٢(
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ِقـدت ، ف األمور التي أهلبت محاس الغرب لدراسة اإلسالم بروح عدائية حقود َ

ُزاهنا واختلت موازينها يف نظرهتا وحديثها عن اإلسالم واملسلمنيّات ّ َ      . 

،  وقد نشط الصليبيون يف ذلك الوقت املبكر يف اهلجوم عىل اإلسالم وأهلـه

ــدره ــن ق ــاص م ــه ْواالنتق ــؤمنني ب ــة امل ــن قيم ــط م ــوىل ّ، واحل ــون َّ، وت  الالهوتي

َالنصارى كرب محالت ذلك اهلجوم املسعورة
، وكان هلم صوالت وجـوالت يف  ِ

،  ِّ، ومل يكن هلم من مصدر لـذلك كلـه سـوى اخليـال نسج املفرتيات واألباطيل

 . واألساطري التي ال صلة هلا باحلقيقة أو الواقع من قريب وال من بعيد

ــ يف معـرض حديثـه عـن » فون جرونيبـاوم . جوستاف إ  «يقول املسترشق 

 :  يف العامل الوسيط ـصورة اإلسالم يف الفكر املسيحي

؛ كـان  وفضال عام أظهره الغرب من إنكار النبوة عىل ذلـك النبـي الكـريم «

                                      
عرش والثاين عرش امليالديني، الستعادة األرايض املقدسـة وبخاصـة القـدس مـن  احلادي= 

يف جممـع »  أربـان الثـاين «املسلمني، وقد كان دافعها املبارش هو املوعظـة التـي ألقاهـا البابـا 

تخليص القرب املقـدس ّم، وحث فيها العامل املسيحي عىل احلرب ل١٠٩٥سنة » اكلرمونت«

، ووعد املحاربني بأن تكون رحلتهم إىل الرشق بمثابة غفران كامل لذنوهبم،  من املسلمني

، وقـد أخـذ الـصليبيون اسـمهم مـن  كام وعدهم هبدنة عامـة حتمـي بيـوهتم خـالل غيبـتهم

ِّالصلبان التي وزعـت علـيهم خـالل االجـتامع ،  َ، وكانـت تـسع محـالت شـنها الـصليبيون ُ

،  وآخـرين غريمهـا»  بطرس الناسـك «و »  ولرت املفلس «م بقيادة ١٠٩٥ األوىل عام بدأت

ــام  ــت ع ــعة كان ــنة  م١٢٧٢ : ١٢٧١والتاس ــل ١٢٩١، ويف س ــر معق ــا آخ ــقطت عك م س

بـإرشاف حممـد شـفيق غربـال . املوسـوعة العربيـة امليـرسة. للصليبيني يف األرايض املقدسـة

صـورة طبـق األصـل مـن طبعـة .  ث العـريبدار إحيـاء الـرتا.   باختصار وترصف١/٧٠٩

 .     م١٩٦٥
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، واحلـق ) !!كـذا ( أدب الغرب يف القرون الوسطى تستهويه فكرة حممد الرب 

َأن هذه الفكرة مل تنبذ نبذا تاما قبل منتـصف القـرن الـسابع عـرش ، عنـدما كـان  ُ

ّالكتاب املرسحيون ال يزال َون يمثلـون املـسلمني أحيانـا يف صـورة مـن يـصلون ُ

 . ويتعبدون لرهبم حممد

جمموعـة مـن (  املسلمني وثنيني أقحاحـا، يعبـدون ))١١((» روالن «وترى أغنية 

 ، و» أبولـون «، و ) !!كـذا ( »  مـا هـو مـت «: مركبة تركيبـا عجيبـا مـن) اآلهلة 

َ ويف مواضع أخـرى يـضم ،» ترافاجانت «و » جيوبني« ) القـرآن( »  لكـارونا «ُ

 . إىل جمموعة اآلهلة

متاثيـل مـصنوعة مـن الـذهب ـ  وبخاصـة حممـد ــ وهم يرون أن هلـذه اآلهلـة

ُوالفضة، وهي تعبـد يف مناسـك مفـصلة، وتـستنزل معونتهـا قبـل القتـال، فـإذا  ُ َُ ّ َ

. ّحلت هبم اهلزيمة لعنوا اآلهلة وأهانوها وجرروها يف الثرى، بل لقد حيطموهنا

                                      
حــارض العــامل .  وهـم حيطمــون أصــنام املــسلمني»  شــارملان«  هـي أغنيــة متثــل فرســان )١(

.  من حوايش شكيب أرسالن عىل الكتاب،  ١/٨٤تأليف لوثروب استودارد .  اإلسالمي

 .   ) حياة حممد( :  يف كتابه»  درمنجهم« نقال عن 

ـــ ب» روالن«و  ــى ب ــي تتغن ــات الت ــدى املقطوع ــي إح ــمه، وه ــة باس ــشودة املعروف ــل األن ط

شخصية حقيقية، عمل ضابطا يف جيش » روالن  «يف القرن احلادي عرش، وكان » شارملان«

ٍّ، وقتل يف معركة وقعت عند ممر يف جبـال  م٧٧٨، عام  الذي توجه لغزو أسبانيا» شارملان«
ِ ُ

، وجتعـل   األسـطورة تنقـل املعركـة إىل أرض أخـرى، ولكـن الربانس، قتله سكان املنطقـة

، وامللحمة من أحب املالحم يف  ، وتبالغ يف احلادث ويف شجاعة البطل األعداء هم العرب

، ويتطور البطل ليتألف منه أبطـال آخـرون ملالحـم  العصور الوسطى عىل نفوس سامعيها

ُ، وقد درست كثريا وت أخرى عىل شاكلة امللحمة املشهورة ِّ املوسوعة .  رمجت إىل لغات عدةُ

 . ١/٨٩٧العربية امليرسة 



  االستشراق       

 ٢٢

٢٢  

ّ هي املصري العادي لكل عريبواهلزيمة ّ  «))١١ ( (. 

، وافـرتوا  ِوهكذا أطلق هؤالء الكتاب العنان جلهاالهتم وخياالهتم املريضة

ــذب ــىل اهللا الك ــة،  ع ــصاف احلقيق ــار يف إن ــل أو هن ــن لي ــاعة م ــروا س ، ومل يفك

ــوعية ــة واملوض ــاز إىل األمان ــل أ واالنحي ــصح، ب ــادهم ف ــن أحق ــسنتهم ع وا بأل

 . ر عليهم وتتملكهم عند دراسة اإلسالمالكامنة، التي تسيط

، وهـو   يف العصور الوسـطىّفـُِسحاب ذلك األدب املـوهذا واحد من أص      

قد اعـرتف بأنـه )  م١١٢٤ت  (»  غيلربت دونوجنت «أو » جيربت النوجنتي«

، وأنه ال يوجـد لديـه  ، وأشار فقط إىل آراء العامة ال يوجد لديه مصادر مكتوبة

َيف صـفاقة حيـسد ـ ثـم قـال يف اخلتـام .. لتمييز بني اخلطأ والـصواب أية وسيلة ل ُ

 : ـ عليها

ُال جناح عىل اإلنسان إذا ذكر بالسوء من يفوق خبثـ « َ َّه كـل سـوء يمكـن أن ُ

  .))٢٢((»  يتصوره املرء

ِوهكذا يربر ذلك األثيم كتاباته غري العلمية عن اإلسالم والرسول 
ُ× . 

    اوح اُء ا  ة ِ 
  :ااق

 اثم أخذت مسرية االسترشاق تتواصل عرب القرون واألجيال، هتيمن عليهـ

ِتلك الروح العدائية البغيضة لإلسالم وأهله، غري أهنا كانت ختف حـ ُهتا لـدى ّدّ

                                      
. ٧٠ص .  ترمجة عبد العزيز توفيق.  فون جرونيباوم.  جوستاف إ.   حضارة اإلسالم)١ (

 .  م١٩٧٧القاهرة .  اهليئة املرصية العامة للكتاب

ــراث اإلســالم )٢ ( ــا ٣٨ : ١/٣٧ ت ــت «، واســمه هن حــضارة :  وانظــر»  غيلــربت دونوجن

   .  » جيربت النوجنتي  «:وقد سامه. ٦٩ص .  فون جرونيباوم. جوستاف إ .  الماإلس
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ُبعض املسترشقني، وخيفت صوهتا يف بعـض األحيـان، لكنهـا ال تلبـث أن تطـل 

َبرأسها معلنة وجودها ، ومل يسلم منها إال طائفة قليلة، سـوف تـأيت اإلشـارة إىل ً

َت اليهود أن يلحقوا بقطار املسرية االسترشاقية، فيتعمق ُ، ومل يف بعضهم الحقا
ِ

، ذلك التيار الفـاحش الـذي ال يـزال فـاعال،  هبم ويتأصل تيار العداء لإلسالم

ّوممتدا أفقيا ورأسيا �  . 

 ا ا اا ا  اق:  

َّئون الكـرايس ِنشُ؛ في وأخذ اهتامم الغربيني باالسترشاق يتزايد عاما بعد عام

،  ، ويؤسـسون املكتبـات ـ أو األقسام ـ واملعاهد اخلاصـة بـه يف جامعـات أوربـا

ُويشجعون األفراد لولوج ميدانه
 . إلخ... ، ويغدقون عليهم املنح واألموال  ِ

 وهــو العــرص الــذي بــدأ فيــه الغــرب يف -ثــامن عــرش جــاء القــرن ال حتــى «

فــإذا بعــدد مــن علــامء  -، واالســتيالء عــىل ممتلكاتــه  اســتعامر العــامل اإلســالمي

، ويــصدرون لــذلك املجــالت يف مجيــع املاملــك  الغــرب ينبغــون يف االستــرشاق

ِ، ويغــريون عــىل املخطوطــات العربيــة يف الــبالد العربيــة واإلســالمية الغربيــة
ُ  ،

، أو يرسقوهنا من املكتبات العامـة التـي كانـت يف هنايـة  وهنا من أصحاهبافيشرت

ــوىض ــاهتم الف ــم ومكتب ــا إىل بالده ــوادر  ، وينقلوهن ــن ن ــة م ــداد هائل ، وإذا بأع

َاملخطوطات العربية تنقل إىل مكتبات أوربا ، وقد بلغت يف أوائل القرن التاسع  ُ

 . عدد يتزايد حتى اليوم، وما زال هذا ال عرش مائتني ومخسني ألف جملد

ُويف الربع األخري من القرن التاسـع عـرش عقـد أول مـؤمتر للمستـرشقني يف  ِ ُ

َ، وتتــاىل عقــد املــؤمترات التــي تلقــى فيهــا الدراســات عــن ١٨٧٣بــاريس عــام  ُْ ُ َ
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َ، وما تزال تعقد حتى هذه األيام  الرشق وأديانه وحضاراته ُ «))١١((.  

 قـد أخـذت - عـىل وجـه اخلـصوص -ة ثم إن العناية بالدراسات اإلسالمي

، وتبلور مفهوم خاص لالسترشاق يتمثـل يف  مساحة بارزة يف إطار االسترشاق

 . الدراسات املختلفة عن اإلسالم واملسلمني خاصة

ويف هناية القرن التاسع عرش أصـبحت التخصـصات اإلسـالمية ختصـصا  «

 من علامء اإلسـالميات ، وكان كثري قائام بذاته داخل احلركة االسترشاقية العامة

»  فلهـاوزن «، و » جولد تسيهر «، و » نولدكه «: والعربية يف ذلك الوقت ـ مثل

، أو  ّـ مشهورين يف الوقت نفسه بوصفهم علامء يف الساميات عىل وجـه العمـوم

  .))٢٢(( » متخصصني يف الدراسات العربية أو يف دراسة الكتاب املقدس

ُيـستهان  تى غدا حركة فكرية ضخمة ال، ح وهكذا نشأ االسترشاق وتطور

ٌها منذ ابتدأت مسريهتا إىل يوم الناس هـذا خلـق كثـريَ، وركب تيار هبا َ ، كانـت  ُ

َجـيل ُ، ون  بـأن نمـيط عنهـا اللثـامٌ، جـديرة ، ودوافـع خمتلفـة ٌهلم أغـراض شـتى ِّ

 .  ـ يف الفصل التايل ـ إن شاء اهللا وهذا ما سيأيت ذكره ،  حقيقتها

 

 

 

 

  

                                      
 .١٥ ـ ١٤ص .   االسترشاق واملسترشقون)١(

 .١٧، نقال عن رودي بارت، ص ٥٠ص .   االسترشاق واخللفية الفكرية)٢(
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 عديـدة، وخاصـة مـا ف االسترشاقية دوافـع شـتى، وأهـدالقد كان للحركة

 .يتعلق منها بالدراسات اإلسالمية

ِوجتدر اإلشارة هنا إىل أن من الباحثني من يفـرط يف الثنـاء عـىل املستـرشقني  ْ ُّ َ ُ

َّ، ويـذهب إىل أن الـدافع العلمـي النزيـه كـان وراء  عند احلـديث عـن دوافعهـم

دمة العلم كانت احلافز األعظم للدراسـات ، وأن الرغبة يف خ نشأة االسترشاق

ِ، بينام يفرط البعض يف التحامل عىل املسترشقني االسترشاقية ْ ً؛ جمردا إياهم مـن  ُ ِّ ُ

ٍكل قصد نبيل ِّ. 

َويف احلــق أن كــال مــن الثنــاء املطلــق والتحامــل املطلــق يتنــاىف مــع احلقيقــة « َ � ّ

ّا بـه مـن أعـامل، ومـا تطرقـوا ّالتارخيية التي سجلها هؤالء املسترشقون فيام قامو

، ُإليه من أبحـاث، ونحـن مـن قـوم يـأمرهم ديـنهم بالعـدل حتـى مـع أعـدائهم

[®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢Z 

 .  ))١١(( » ] ٨:  املائدة[

ْونحن إذ نقرر هذا فإنه يؤسفنا القول بأنه إن كـان هنـاك مـن قـصد نبيـل أو 

، أو تائهـا يف حمـيط الـدوافع   جـدا؛ فإنـه يبـدو ضـئيال دافع بريء للمستـرشقني

، كام يتضح هذا مـن  ، أو األهداف املريبة واملقاصد غري النزهية الكثرية املشبوهة

 . خالل إنتاج املسترشقني وأعامهلم

 : ونلقي الضوء عىل دوافعهم فيام ييل

 

                                      
 .١٣ص . االسترشاق واملسترشقون )١(
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ّ، وقد متثل هذا الدافع  وىل لالسترشاق منذ بداياته األُّلقد برز الدافع الديني

 : يف ثالثة أمور عىل النحو التايل

 درا ا   أم د ٌٍد أ   
ام:  

ُلقد لفت أنظار النصارى منذ قرون طويلة رسعة انتشار اإلسـالم، وقدرتـه  ُ َ

ّالفائقة عـىل التوسـع والتغلـب عـىل خـصومه ّ ُل اإلسـالم َ، وخاصـة عنـدما نـاز ُ

ُبية وانترص عليها يف عقر دارهـا، وأقـام حـضارة ودولـة يف األنـدلس، ثـم الصلي َ

ِحينام اشتبكت الصليبية الغربيـة مـع اإلسـالم يف الـرشق، يف إطـار مـا عـرف بــ  ُ

َ إليه األمر برتاجعها منكرسة منهزمة؛ جتر أذيـال ى، وما انته» الصليبيةباحلرو« ّ

 .اخليبة

رتف بعقائـد النـصارى الباطلـة؛ مثـل وباإلضافة إىل هذا فإن اإلسـالم مل يعـ

ّ، بـل إنـه فنـدها وبـني زيفهـا، وقـرر ...التثليث وبنوة املسيح والصلب والفداء  ّ

 .بطالهنا وهتافتها باألدلة الدامغة

�وكذلك فإن اإلسالم قد أقام سدا منيعا يف وجه انتشار النـرصانية ومتـددها، 

ها، ودخلت شـعوب كثـرية بل إنه انترش يف املغارب واملشارق عىل حساب رقعت

ّكانت تدين بالنرصانية يف دين احلق، وأعلنت الرضا باهللا تعاىل ربـا، وباإلسـالم 

 نبيــا ورســوال، فتقلــصت هبــذا رقعــة النــرصانية، وانحــرس ×دينــا، وبمحمــد 
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ُمدها، وانقرض يف كثري من األقطار وجودها ُّ. 

يقيـة ويف ذات الوقت خيش النـصارى يف الغـرب مـن وصـول الـصورة احلق

ِ إذ اإلسـالم ديـن الفطـرة، ولـو ؛كي ال تعتنقـهلإلسالم إىل مجاهريهم النرصانية 

ا تـرددوا يف ََملـ ٍّأتيح لغري املسلمني التعرف عليه ودراسـته يف جـو مـن اإلنـصاف

 . ، هذه حقيقة يعرفها األحبار والرهبان غاية املعرفة اإليامن والرضا به دينا

، ل هتديــدا حقيقيــا لــديانتهمِّســالم يــشكهلــذا وغــريه أدرك النــصارى أن اإل

ِّفهبوا يكتبون عنه بروح متعـصبة وقلـوب حاقـدة، وقامـت طالئـع املستـرشقني  ّ

تعمل يف دأب عىل تشويه صورة الدين احلنيف لدى األوربيني كـي ال يعتنقـوه، 

َواندفع رجال الدين الذين درسوا اإلسـالم كاملجـانني يـشوهو َ  صـورة الـدين نَ

، فلــم  ، واملعــايري األخالقيــة النبيلــة افــاة بالغــة للعقــل واملنطــق، يف جم العظــيم

يرتكــوا نقيــصة وال رذيلــة إال وألــصقوها باإلســالم ورســوله وتارخيــه ورجالــه 

ٍواعتقـادهم أنـه ديـن معـاد  ِّومبادئه، وكل ما يتصل به، من منطلق كراهيتهم لـه

 .ٌ، وخطر عليها للنرصانية

 :»رودي بارت«هبذا األمر، فقال وقد اعرتف املسترشقون املعارصون 

ًحقيقــة إن العلــامء ورجــال الالهــوت يف العــرص الوســيط كــانوا يتــصلون «

باملصادر األوىل يف تعرفهم عىل اإلسالم، وكانوا يتصلون هبا عىل نطـاق واسـع، 

ّولكــن كــل حماولــة لتقيــيم هــذه املــصادر عــىل نحــو موضــوعي نوعــا مــا كانــت 

 هذا الـدين املعـادي للنـرصانية ال يمكـن أن ؛ يتمثل يف أن تصطدم بحكم سابق

َيكون فيه خري، هكذا كان الناس ال يولون تصديقهم إال لتلك املعلومـات التـي  ُ ُ ُ

َّتتفق مع هذا الرأي املتخذ من قبل، وكانوا يتلقون بنهم كل األخبار التي تلـوح  َُ َ
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ّهلم مسيئة إىل النبي العريب وإىل دين اإلسالم ّ ً « ))١١((  .   

ــه وقــد ســبق  ــا مــا اعــرتف ب غيلــربت  «أو  » جيــربت النــوجنتي «أن أوردن

من أنه ال يعتمـد يف كتاباتـه عـن اإلسـالم عـىل أيـة ) م ١١٢٤ت  ( » دونوجنت

، وأنـه ال يوجـد لديـه أيـة وسـيلة  ، وأشـار فقـط إىل آراء العامـة مصادر مكتوبة

َ اخلتـام ـ يف صـفاقة حيـسوأنه قال يف. ..للتمييز بني اخلطأ والصواب  : د عليهـا ـ ُ

َّال جنـاح عــىل اإلنــسان إذا ذكـر بالــسوء مــن يفــوق خبثـه كــل ســوء يمكــن أن « َ ُ

 .) ) ٢٢(( »يتصوره املرء

 يف الكتابة عن اإلسـالم قـد ظلـت َ العدائيةَولألسف الكبري فإن هذه الروح

ْ، وبقيت حتى اآلن أحقـادا كامنـة مل تطفئهـا   مراحلهَةليمصاحبة لالسترشاق ط ُ

َّال تفرز سموما وأفكارا عدائية جائرة ضد اإلسالم واملسلمني، وال تز األيام ُ . 

      ح ات ا  ا درا  ب
ا:  

ِّجتـاه آخـر إبـان ظهـور مـا سـمي بــ  لالستـرشاق يف اُّوقد سار الدافع الديني ُ ََ َّ ِ
ٍ

 .  ))٣٣(( »حركة اإلصالح الديني املسيحي«

                                      
، نقــال عــن رودي ٣٣ ـ ٣٢ ص . االستــرشاق واخللفيــة الفكريــة للــرصاع احلــضاري )١(

 .١٠ ـ ٩ ص .بارت

ــالم  )٢( ــراث اإلس ــا  ٣٨ : ١/٣٧ت ــمه هن ــت«، واس ــربت دونوجن ــر »غيل ــضارة : وانظ ح

   . »  جيربت النوجنتي« :وقد سامه. ٦٩ص .  فون جرونيباوم. جوستاف إ . اإلسالم

ة ِّحركة اإلصالح الديني هـي حركـة قامـت بـني النـصارى كـرد فعـل لتـسلط الكنيـس )٣(

 حنـا «ّالكاثوليكية، وكان من أبرزها احلركة اإلصالحية ضد تعـاليم البابويـة التـي قـام هبـا 

        = ُولد عام( ـ  »حنا وكلف«ّ، الذي تأثر كثريا بأفكار أستاذه  ـ )م ١٣٦٩ُولد (  ـ »هس 
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  :را ا  م  و ن ه ا أ  د

  حاجة دعـاة اإلصـالح أنفـسهم لدراسـة اللغـة العربيـة كـي:ام اول 

 : متكنهم من فهم اللغة العربية

بـالثورة عـىل ) م ١٥٤٦ ـ ١٤٨٣ ( » لـوثر « عندما قامـت حركـة «ذلك أنه 

ــان ــا األوىل الفاتيك ــوراة يف لغته ــة الت ــدعوة إىل دراس ــه بال ــدأ دعوت ــي  ، ب ، وه

، وكانـت العربيـة  ية، وملا كانـت العالقـة بـني العربيـة وبـني العربيـة وثيقـةالعرب

، فإن االعـتامد عـىل اللغـة العربيـة يف التعـرف عـىل  ، وغري مضبوطة تائهة املعامل

  .) ) ١١(( » الكلامت العربية كان أمرا رضوريا

                                      
  التي»اللوثرية«ْ، بل إنه إىل هذين املصلحني ترجع حركة اإلصالح الكربى  ـ )م ١٣٢٤= 

ّقامت ضد الكنيسة الغربية فيام بعـد، وتلخـصت مبـادئ  يف حماربتـه للكنيـسة يف »وكلـف « َّ

، وأن اخلبـز واخلمـر يف هـذا العـشاء  ّ، وإنكار التحول يف العشاء الربـاين أمالكها وتعاليمها

،  ، وأنكـر صـكوك الغفـران ّ، وأنكر ما يدعيه رجال الكنيسة من قدسية خاصـة يبقى بعينه

 »مارتن لـوثر « ، ثم جاءت احلركة اإلصالحية الكربى عىل يد  ة البابا للمسيحوكذلك نياب

، والتي كان عىل رأس أسباهبا بيع صكوك الغفران، وكان من  يف بداية القرن السادس عرش

. »الربوتـستانت«مذهب ثالث بني مـذاهب الكنيـسة املـسيحية هـو مـذهب  نتيجتها ظهور

 ومـا بعـدها ٤٠٥ ص ، حممـد رجـب الـشتيوي. د،رصانيةيحية وأثرهـا يف النـاملجامع املس(

 .  م١٩٨٧هـ ١٤٠٨.  بترصف

ّوجدير بالذكر أن التاريخ قـد سـجل ظهـور حركـات إصـالحية ضـد الكنيـسة منـذ القـرن 

يـا أهـل الكتـاب : شأنع هبـذا الـَراجـي. فرقة من العامل الغـريب النـرصاينالعارش يف أنحاء مت

 .  مرص.  طنطا، دار البشري،بعدها  وما٢٦٧ ص ،بيرؤوف شل.  د،تعالوا إىل كلمة سواء

. مكتبـة وهبـة. ٨٢ص . عبد املتعـال اجلـربي. د. االسترشاق وجه لالستعامر الفكري )١(

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦ط األوىل . القاهرة
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، وهـذه أدت هبـم إىل دراسـة العربيـة  ومن هنا اجتهـوا إىل دراسـة العربانيـة«

، وخاصـة مـا كـان منهـا  ، ألن األخرية كانت رضورية لفهم األوىل اإلسالميةف

، وبمرور الزمن اتسع نطاق الدراسـات الـرشقية حتـى  متعلقا باجلانب اللغوي

 .  ) ) ١١(( » إسالمية وغري عربيةِ غريٍ وثقافاتٍشملت أديانا ولغات

 ما مــصه :ا ــرض  نقائ ــصد ع ــالم بق ــة اإلس ــة[  دراس ]  املزعوم

إلشغال مجـوع النـصارى هبـا عـن اإلصـغاء لـزعامء حركـات اإلصـالح يف نقـد 

 :رجال الكنيسة وكشف فضائحهم

، وتـدفق عـرب  ّويف غامر تلك احلركـات اإلصـالحية التـي تفجـرت ينابيعهـا

حقيقـة ، وهتتـك األسـتار عـن  ، تتحـدى سـلطاهنا َّالقرون ضد الكنيـسة تيارهـا

،  ٌّ؛ برز دافـع دينـي لدراسـة اإلسـالم ، وتكشف عن كثري من فضائحهم رجاهلا

ُّوتعرف املزيد عنه بقصد عرض  َ َّ املتومهة » نقائصه «َ َ ، واإلكثار من احلديث عـن ُ

ــة مــن الكنيــسة يف تــشويه صــورته أمــام مجــوع ،  ـ املزعومــة ـ » مــساوئه « رغب

، حتى تنرصف هذه اجلموع عن توجيه النقد لرجال الدين  النصارى يف الغرب

 يشيعه أرباب احلركـات اإلصـالحية املتتابعـة خـالل األعـصار، ولكـي ّتأثرا بام

ه ملا يف دينهم من حتريفات وخرافات ما أنـزل ُّينرصف الغربيون كذلك عن التنب

، وتزويــد  ، ومحايــة الكنيــسة مــن األخطــار التــي تواجههــا اهللا هبــا مــن ســلطان

 . رجاهلا بمعلومات يمكن أن يوظفوها ويتحصنوا هبا ضد اإلسالم

، »  بطـرس املـوقر«َّ، وهو املـسمى  ِّوهذا واحد من رجال الكنيسة املضللني

 محلـة َ، كام كان هو نفسه صاحب راعيا ألول ترمجة التينية للقرآن «والذي كان 

                                      
 . راجع التي أخذ عنهاامل، وفيه ٤٣٠ ص حممد البهي،. ، دالفكر اإلسالمي احلديث )١(
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 نـرصانية، ًقـةَطْرَ، حيـث كـان يعتـرب اإلسـالم ه))١١(( »َّجدلية طائشة ضد اإلسالم 

 :م فيقول١١٤٣لتي ظهرت عام يربر جهوده يف سبيل إجياد تلك الرتمجة ا

َّإذا كــان هــذا العمــل يبــدو مــن النوافــل الزائــدة ألن العــدو لــيس عرضــة  «

ّ، فـإين أرد بـأن يف بـالد ملـك عظـيم تكـون بعـض  للهجوم بمثل هـذا الـسالح

 ... ، وبعضها لكليهام معا  ، وبعضها للزينة األشياء للدفاع

 فإذا مل يكن باإلمكان تنـصري ، وكذلك احلال مع هذا العمل ] : إىل أن قال[ 

 عىل األقل أن يـساند إخوانـه الـضعفاء يف الكنيـسة ِ ، فمن حق العاملاملسلمني به

 .) ) ٢٢(( »ل افتضاحهم بأشياء صغرية ُسهَالذين ي

ا  ا أ  ا درا  ج    :  

، أال  جتـاه خطـريُّوقد برز الدافع الديني لالسترشاق أكثر ما برز ، ومتثـل يف ا

ــو  ــشري «وه ــرصانية » التب ــسلمني بالن ــصري امل ــصارى يف تن ــب الن ــث رغ ،  ، حي

ِ، وعملـوا عـىل بـذل كـل مـا يف وسـعهم  ٍوالقيام بأعامل وأنشطة تبـشريية بيـنهم

، والـتخيل عـن اختاذهـا  حلمل املـسلمني عـىل تـرك اإلسـالم ، أو هجـر تعاليمـه

 . ئوهنمً، ودستورا حيكم مجيع ش َمنهج حياة هلم

، ليـتم هلـم قـراءة  ِّوهلذا الدافع كان اإلقبال عىل تعلـم اللغـة العربيـة وآداهبـا

                                      
. ل . بقلـم أ .   باإلنجليزية ومدى اقرتاهبم مـن حقيقـة اإلسـالماملسترشقون الناطقون )١(

 . ٤٧٦ص .  البهيحممد الفكر اإلسالمي احلديث للدكتور : ملحق بكتاب . طيباوي

 نظرة الغـرب إىل ؛»  ساذرن«: نقال عن،  ٣٢ ـ ٣١ ص ،االسترشاق واخللفية الفكرية  )٢(

  » شـاخت«، تـصنيف  تراث اإلسالم:  ، وانظر ٥٧ ـ ٥٦اإلسالم يف القرون الوسطى ص 

 . ٤١ ـ ٤٠ ص »بوزورث «و
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، والتعـــرف عـــىل مبـــادئ اإلســـالم ومـــصادره وشـــعوبه  العلـــوم اإلســـالمية

ُ، ولكـي يتـسنى هلـم وضـع اخلطـط والتـصورات املناسـبة لتـشكيك  وحضارته

عليهم القيـام بـأعامل ، حتى يسهل  ، وتشويه صورته أمامهم املسلمني يف دينهم

 . التبشري بينهم

ومـــن أظهـــر الـــدالئل عـــىل وجـــود هـــذا الـــدافع التبـــشريي للدراســـات 

 : االسترشاقية

جاء يف تقرير املراجع األكاديميـة املـسئولة يف جامعـة كمـربدج بالنـسبة  « أنه

م إىل ١٦٣٦ مـن مـايو ٩َّ، يف خطـاب مـؤرخ يف  إلنشاء كريس اللغة العربية فيها

 : ّذا الكريسيس هِّمؤس

ونحن ندرك أننا ال هنـدف مـن هـذا العمـل إىل االقـرتاب مـن األدب اجليـد 

بتعريض جانب كبري من املعرفة للنـور بـدال مـن احتباسـه يف نطـاق هـذه اللغـة 

، ولكننــا هنــدف أيــضا إىل تقــديم خدمــة نافعــة إىل امللــك  التــي نــسعى لتعلمهــا

، وإىل متجيد اهللا بتوسـيع حـدود  والدولة عن طريق جتارتنا مع األقطار الرشقية

،  والــدعوة إىل الديانــة املــسيحية بــني هــؤالء الــذين يعيــشون اآلن يف  الكنيــسة

  . ))١١(( »الظلامت 

أحـدمها :  فهذا اخلطاب ـ كام هو واضح ـ ينص رصاحة عـىل خدمـة هـدفني

 . ، واآلخر تبشريي ّجتاري

م ١٣١٢ر سـنة ّيس قـركام أن املصادر التارخيية قد ذكرت أن جممع فيينا الكنـ

                                      
. ل . بقلـم أ . املسترشقون الناطقون باإلنجليزية ومدى اقـرتاهبم مـن حقيقـة اإلسـالم )١(

 .٤٧٧ص . الفكر اإلسالمي احلديث للدكتور البهي: ملحق بكتاب . طيباوي 
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ــات ــرى يف جامع ــات أخ ــع لغ ــة م ــة العربي ــال اللغ ــاريس:  إدخ ــا ب ،  ، وبولوني

،  ، وأن الغـرض مـن هـذا القـرار كـان تبـشرييا خالـصا ، وسـلمنكا وأكسفورد

�وكنسيا ال علميا 
ِ َ َ))١١ ( (. 

، وعـىل  ين احلارضين يـوم ذاكِّ ملقرتحات املبرشً نتيجةُوقد كان ذلك القرار

 املبـرشين يف َ، والـذي كـان أشـهر » ل القطلـوينُ رامون ل« القديم رأسهم املبرش

 . زمانه

  :يقـصد [فإنه  «:  »فون جرونيباوم . جوستاف إ «ويف هذا يقول املسترشق 

ُملـا مثــ]  لُرامـون لــ اقـرتح أمــورا ثالثــة ) ١٣١٢ ـ ١٣١١(ل أمــام جملـس فيــني ّ

 : ريها ونرشهاللمحافظة عىل رشف العقيدة الكاثوليكية املقدسة وتوق

أنــه ينبغــي أن تبنــ:أو َ ٌى أمــاكن معينــةُ  يتــوفر فيهــا أشــخاص بأعيــاهنم مــن ُ

 التبـشري باإلنجيـل َيـةْغُ ب ،القانتني ذوي الذكاء الرفيع عـىل دراسـة لغـات شـتى

 . املقدس للشعوب كافة

مخـاصٌن مـن مجيـع الفرسـان املـسيحيني نظـامّ أنه ينبغـي أن يتكـو: و ٌّ ،

 . يدأب جاهدا لفتح األرايض املقدسةينبغي أن 

لرأي ابن رشد الذي حاول يف أشياء كثرية أن يعارض ًضةَ أنه معار: و 

َف رجال العلـم كتبـا تفنـد اآلراء املـذكورةِّ؛ ينبغي أن يؤل َ الكاثوليكيةَالعقيدة ّ  ،

 .  من يرى ذلك الرأيَّت كلَهْبَوت

ً قـرارا بإنـشاء ِ املجلـسَ هـي إصـدارِحـه األولَ ملقرتُ املبـارشةُوكانت الثمـرة

                                      
 . ، بترصف  هامش٤٧٦ص .  السابق )١(
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 َ لتعلـيم العربيـة والعربيـة والكلدانيـة يف رومـا وبولولنيـا وبـاريسٍ كلياتِمخس

   .  ))١١(( »وأكسفورد وسالمنكا 

 ِّ التبــشرييِّبالــدافع الــدينيـ يف رصاحــة ـــ  » يوهــان فيــوك «ولقــد اعــرتف 

 بـل إن املـراد منـه ؛ مل يكن عمال علميا حمضاقإن االسترشا : ، فقالقلالسترشا

 بالنرصانية بني املسلمني، وذلك بـرتاجم عربيـة ُ عىل اإلسالم، والتبشريُّهو الرد

 .  ))٢٢(( لإلنجيل

 بــالكثريين مــن املبــرشين ورجــال ءثــم إن ســجل احلركــة االستــرشاقية مــيل

 الكهــان، وراحــوا  عبــاءاتالــدين النــصارى، الــذين لبــسوا أرديــة العلــم فــوق

دوا ّدمة احلركة التنصريية عىل مر العصور، حيـث سـويشتغلون باالسترشاق خل

 فيــه، فكــانوا ِ منــه، والطعــنِألـوف الــصحائف يف عــرض اإلســالم واالنتقــاص

ع الـشبهات، ويقــذف بالدراسـات املناوئـة لإلســالم ِّصنُبمثابـة املـصنع الــذي يـ

واملسلمني، وتقوم احلركة التنصريية بدور التسويق والرتويج لتلـك الدراسـات 

 .مة، واستغالهلا بام خيدم أغراضهماملسمو

ِّيــرصح  ني الربيطــانينياملستــرشقُ أحــد "َريِجــون يس بلــ"هــذا و  اســتهالليف ُ

ِّبأنـه يؤمـل أن م ـ ١٩٢٥ـ كتبـه عـام ، "مصادر اإلسـالم"ٍكتاب له عام زعم أهنا 

                                      
  سـنةل، لكاتـب جمهـول حـوايلُحيـاة رامـون لـ: ، نقـال عـن٧٤ص . حضارة اإلسالم )١(

 .٤٣ ص م١٣١١

 .  بترصف١٧ـ ١٦ص ، عبد املتعال اجلربي  . ، د االسترشاق وجه لالستعامر الفكري )٢(

ــَوقــد ذ ــوانِ املــذكورِ املستــرشقَر أن كــالمَك ــه بعن ــاب ل ــاريخ االستــرشاق «:  جــاء يف كت  ت

ع رسـالة َضـَ، وأنه وم١٩٤٣، نرشه سنة »لتاسع عرش ًواملسترشقني يف أوربا بدء من القرن ا

 .  م لتأكيد هذا املعنى١٩٥٥أخرى عن الدراسات العربية يف أوربا سنة 
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،  بــني املــسلمني التنــصرييالعمــلمفيــدا للمبــرشين وللكنيــسة يف ه يكــون كتابــ

 :فيقول

ْؤلف ليأ إن امل« مـل بـأن الكتـاب سـيكون مفيـدا للمبـرشين يف عملهـم بـني ِّ

املحمديني، وجلميع باحثي اإلسـالم، كـام سـتجد دوائـر احللقـات الدراسـية يف 

 .) ) ١١(( »َ فيه عونا يف دراستها املسألة املحمدية ِّالكنيسة األم

  يفٌ ومنـذ البدايـة كـان هنـاك جتـاوب«: ا ما يقرره أحد البـاحثني قـائال� وحق

ِ واملبرشِّ األكاديميِالقصد بني املسترشق  .) ) ٢٢(( » ّ اإلنجييلِّ

ّوأخريا وليس آخرا؛ فقـد مـر بنـا يف الفـصل الـسابق أن االستـرشاق قـام يف 

ه عىل أكتـاف الرهبـان والقـساوسة، وأوردنـا بعـض األسـامء القديمـة، ِل أمرّأو

صــمويل « َّ األمريكــيَونــضيف هنــا ـ عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص ـ املستــرشق

ِ، ومهنــدس خطــةالد العربيــة واإلســالميةين يف الــبّ املنــرصَ رأس»زويمــر
 ِ عقــدَ

ــامل ــصريِاملــؤمترات ملتابعــة أع ــرن العــرشينِ التن ، ))٣٣((  يف النــصف األول مــن الق

                                      
بحث يف مصادر عقيدة وأركـان الديانـة املحمديـة، تـأليف جـون ..   مصادر اإلسالم  )١(

َيس بلري، ترمجة مالك مسلامين، ص 
ِ٦ . 

ــاطقون باإلنجل )٢( ــةاملستــرشقون الن ــم أ ،يزي ــاوي. ل .  بقل ــاب. طيب  الفكــر : ملحــق بكت

 . ٤٧٩ص .  اإلسالمي احلديث

وقد ، وهو صاحب فكرة مؤمترات التبشري، كان أشهر املبرشين يف مرص والعامل العريب) 3( 

وكـان ، ثم عاد إىل البحـرين، وانتقل منها إىل اإلحساء، ًم تقريبا١٩٠١دأ يف البحرين عام ب

ًوقـد فـتح أول أمـره حانوتـا يف ، َواألهايل يدعونه ضيف الـشيطان، ِّيلقب نفسه بضيف اهللا َ ّ

ثـم ختـصص بالتـدريج يف بيـع الكتـب التبـشريية، وسـاعدته ، السوق لبيع الكتب املختلفـة

َوعني بالكتابة عـن اإلسـالم، القنصلية اإلنكليزية يف بناء مدرسة ومستشفى
ِ = وأذاع آراء ، ُ
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ريمـون « َّ األسـباين القـديمَ، واملستـرشق»ماسـنيونلـوى «َّ الفرنيس َواملسترشق

 املقرتحـات اخلطـرية يف جممـع فيينـا َ املنـرصين يف عـرصه، وصـاحبَ رأس»ولُل

. د «َّاألمريكـي الكنيس بشأن مكافحة اإلسـالم، والتـي أوردناهـا قبـل قليـل، و

ألفـرد «َّاإلنجليـزي ، و»اليـسوعيالمـانس هنري «َّالفرنيس ، و»ماكدونالد. ب

 .   املقام ، وغريهم كثريون، ال يتسع لذكرهم»جيوم

ا اد وان اا  

 ننـسى ـ ونحـن نتحـدث عـن الـدافع الـديني لالستـرشاق ـ املستـرشقني وال

                                      
الذي دعا فيه ) مستقبله ، حارضه، ماضيه: اإلسالم( به ومن أهم كت، املبرشين وشبهاهتم= 

أوروبا إىل إثارة محلة من الدعوة إىل اإلقليمية يف العامل اإلسالمي لتمزيق وحدتـه الفكريـة، 

ِوخلــق قــضايا قوميــة ذات جــذور تارخييــة لتفريــ ٍ ِ  .ق الــصف وســيادة النفــوذ االســتعامريْ

 ، دار ٩٩ص. نـدياالستـرشاق أنـور اجلخمططـات التبـشري و. اإلسالم يف وجه التغريب (

 ) .االعتصام القاهرة

 وأعجب العجب أن يعلم القـارئ بـأن صـموئيل :"عبد اهللا التل"يقول األستاذ املجاهد و

 يف "لكنـو" يف أقىص الغرب إىل "أدنربة"زويمر هذا الذي كان يرأس مؤمترات التبشري من 

قـد ، م١٩٥٢ًاما انتهت هبالكه سـنة ني عوالذي قاد معارك التبشري طول ست، أقىص الرشق

ِّوذلـك بـأن طلـب حاخامـا يلقنـه يف ، كشف عن هيوديته الدفينة الراسـخة يف أعـامق نفـسه  ُ ً

أن ، اهب من أصدقائي أيـام معركـة القـدسوقد أخربين ر، األخرية أثناء احتضارهساعاته 

هــود الــذين وال تبــوح بــه حتــى ال تنكــشف حيــل الي، ُالكنيــسة حتــتفظ هبــذا الــرس املــذهل 

لتبـشري التـي تبـذل املاليـني وحتى ال يظهر إخفاق مجعيات ا، يتظاهرون باعتناق النرصانية 

.  والبغضاء بني اإلسالم واملسيحيةوتنخدع بمكر اليهود وخططهم اخلبيثة لبث الفتن، ًعبثا

 ) . م١٩٧٨هـ ١٣٩٨ط الثانية ،  بريوت- املكتب اإلسالمي، ٢٢٨ص ، جذور البالء (

 ١٩٦ص ، حممـد قطـب، واقعنـا املعـارص. (ل موتـه بـأن يـدفن يف مقـابر اليهـودبوأوىص ق

 .)م ١٩٨٧هــ ١٤٠٧ط األوىل ،  جدة- مؤسسة املدينة للصحافة والنرش، هامش
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ــة ــود خاص ــاهر، ف اليه ــم  الظ ــيأهن ــدكتور البه ــول ال ــام يق ــىل  « ـ ُّـ ك ــوا ع أقبل

 ِ والتـشكيكِ اإلسالمِ إضعافُ، وهي حماولة ألسباب دينية] أوال [ االسترشاق 

اليهوديـة يف نظـرهم عـاء أن ّباد:  ، بإثبات فضل اليهودية عـىل اإلسـالم يف قيمه

ألســباب سياســية تتــصل بخدمــة ] ثانيــا  [ ، و هــي مــصدر اإلســالم األول

 .   ثانياً أوال ثم دولةًفكرة:  الصهيونية

، غري أن الظـروف العامـة  هذه وجهة نظر ربام ال جتد مرجعا مكتوبا يؤيدها

،  والظــواهر املرتادفــة يف كتابــات هــؤالء املستــرشقني تعــزز وجهــة النظــر هــذه

 .) ) ١١(( »عليها بعض خصائص االستنتاج العلمي ع َلَوخت

ٍواحلقيقة إن عداوة اليهود لإلسالم قديام وحديثا أمر ال حيتاج إىل كبري جهد
ٌ 

ًلتجـدن أشـد النـاس عـداوة  :  ، ويكفي أن اهللا تعـاىل قـد قـال يف التعرف عليه َ َّ َ ََ َ ِ ََّ َ َّ ِ َ

َللذين آمنوا اليهود والذين أ َ َ َ ُ َ َ
ِ َِّ ْ َّ ِّْ ُ ْرشكوا َ ُ َ ْ    ] ٨٢  :املائدةسورة[   . 

 عـىل ُ؛ كـان اليهـود  وأخذ يدعو إىل اإلسـالم×َوملا بعث اهللاُ رسوله حممدا 

َرأس من ناصبه الع ، فلكم قادوا محالت   احلرب الفكرية، وخاصة يف جمالَوةداَ

التشكيك والتـشويه وتزييـف احلقـائق، وكـانوا يتولـون إمـداد الكفـار الـوثنيني 

 التــي ينثروهنــا يف وجــه الــدعوة اإلســالمية، واشــتعلت بــسببهم نــار بالــشبهات

 وال ـ، وال نكـون مبـالغني إذا قلنـا إهنـم كـانوا  احلرب الفكرية املعادية لإلسالم

 . بمثابة الشيطان يف عصابة املجرمنيـيزالون 

ولقد ظل اليهـود خـالل أدوار التـاريخ املتعاقبـة يقـذفون باألفكـار املعاديـة 

ويصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجا، حتى عرصنا احلـارض الـذي لإلسالم، 

                                      
 . ٤٣١ ص  ،الفكر اإلسالمي احلديث)١(
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 ٤٠

٤٠  

شهد نشاطا حمموما يف هذا املجال، فقاموا عىل كل صـعيد، وركبـوا كـل سـبيل، 

وجندوا كل يشء من أجل نرش الفكر املعادي لبنـي اإلنـسان بعامـة، واإلسـالم 

 . واملسلمني بخاصة

ــامل االستــرشاق وجــدت رمــوز كثــرية مــن اليهــو ِويف ع د الــذين جــاءت ُ

، وبقيـت ـ مـع ألسـف ـ  دراساهتم طافحة بالتحامـل والتعـصب ضـد اإلسـالم

 املــسلمني الــذين ِ للبــاحثني يف اإلســالميات مــن الغــربيني، بــل وبعــضَمراجــع

ُّاملجـري : يدرسون يف الغرب، ومن هؤالء املسترشقني اليهـود َ ، » جولـد زهيـر «َ

ــي  ــصهيوين األمريك ّوال ــل (ُّ ــزي األص ــويس « ) اإلنجلي ــارد ل ــاين » برن ّ، واألمل

 .   وغريهم كثري .. » يوسف شاخت «، وزميله »وهللم رودلف«
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ِّ، نفـصل القـول فـيهام عـىل  يف جـانبنيلالستـرشاق  ُّ العلميُوقد متثل الدافع

 : النحو التايل

  درا  اق ا: ام اول
  ت اا  ،  أور إ وم    

  :  اض اري

ق، ِ مطبـٍّيعـيش يف ظـالم دامـس، ويعـاين مـن ختلـف حـضاريْالغـرب كان 

ّففتح عينه عىل تقدم املسلمني العلمي، وتفوقهم احلضاري ِ، وسـبقهم يف شـتى  ّ
ْ

فيها حـضارة زاهـرة، امليادين، وخاصة عندما فتح املسلمون األندلس، وأقاموا 

، وأدرك مـا بينـه  رأى الغـرب هـذا..  خارقـة ٌ علميةٌومدنية راقية، واكبها هنضة

َ، فحـرص  بني املسلمني من مسافات شاسعة يف العلم والتقـدم واالزدهـارما و

عىل أن ينهل من علوم الرشق اإلسالمي ، ويقتـبس مـن حـضارته ليـنهض مـن 

،  ، فكــان ال بــد مــن تعلــم اللغــة العربيــة نى كــام ارتقــى املــسلموَقــْرَ، وي ختلفــه

 . ، والرحلة إىل حيث يقيمون والتتلمذ عىل أيدي علامء املسلمني

،   الغربيون عىل علوم الرشق اإلسالمي ينهلون مـن معينهـا الـصايفّوانكب

ــادين ــتى املي ــالمية يف ش ــات اإلس ــون املخطوط ــوا جيمع ، وينقلوهنــا إىل  وطفق

ن إىل أهلــيهم يف الغـرب يعلمــون بنــي أوطــاهنم مــا ، وينقلبــو اللغـات األوربيــة

، ويتخلــصوا مــن   يتفوقــوا علــيهمكــيأخــذوه عــن علــامء املــسلمني مــن علــوم 
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 ٤٢

٤٢  

ــتعلم  ــستطيعوا التغلــب عــىل املــسلمني إال ب ــن ي ّســيطرهتم؛ إذ اعتقــدوا أهنــم ل ِ

 . علومهم، ونقل تراثهم

افعــة ن علــوم نوقــد ظــل العلــامء املــسلمون يبــذلون للغــربيني مــا لــدهيم مــ

ٍوا عىل طالـب علـم بـيشء، أو يكتمـوا علـام ممـا ّنِ، ومل يضٍبسامحة وسخاوة نفس ِ

ّعلمهم اهللا إياهم بدعوى أن العلـوم أرسار، بـل كـانوا يتعبـدون هللا تعـاىل بنـرش 

، وتنوير اجلاهل، وإرشاد الضال، ويف ذات الوقت ظل أولئـك الطـالب  العلم

هم أكثـريـد العـرب واملـسلمني، والغربيون يدرسون وينقلون تلك العلوم عىل 

 .حمتفظون ألنفسهم بعقائدهم واجتاهاهتم البغيضة نحو اإلسالم واملسلمني

ِ وقد بلغ ما ترجم من العربية يف القرون الوسطى أكثر من ثالثامئـة كتـاب، « ُ

ــوم،  ــيات والنج ــبعون يف الرياض ــات، وس ــسفة والطبيعي ــسعون يف الفل ــا ت منه

َالفلك والكيمياء، وظلـت هـذه هـي زاد أوربـا وتسعون يف الطب، وأربعون يف 

الذي أخذت تثريه وتفيد منه شيئا فـشيئا، حتـى كانـت هنـضتها املاديـة الكـربى 

 .))١١(( » التي هددت كياننا بعد ذلك

َّوقد ذكر أحد الباحثني عرشات الكتب واملؤلفات التـي نقلهـا املستـرشقون 

 :) ) ٢٢((عضها فيام ييل  خمتلف التخصصات العلمية ، نورد بشملت،  إىل أوربا

اوا ا  :  

 .» لولو فيل «:  نرشه.  ، ملحمد بن جابر البتاين  ـ صورة األرض١    

 . » رافيس «:  نرشه.  ، للظاهري  ـ زبدة كشف املاملك٢    

                                      
 .٥٤ص ، عبد املتعال اجلربي . االسترشاق وجه لالستعامر الفكري، د )١(

 .٢٢ ـ ١٧ ص ،السابق )٢(
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  ٤٣

٤٣ 

دي « البـارون :  نـرشه.  ، لعبـد اهللا القرطبـي  ـ كشف املسالك واملاملك٣    

 .  م١٨٧٩سنة »سالن 

را :  

.  ، للـسلطان موسـى بـن محـو الثـاين ـ واسطة السلوك يف سياسة امللـوك١    

 . » جاسبار ريمريو «:  نرشه وترمجه لألسبانية

 . » جوبري «:  ، ترمجه للفرنسية  ـ غانة٢    

 » بوكـوك «:  نـرشه.  ، البن العربي مع ترمجة التينية لـه  ـ خمترص الدول٣    

 . م١٦٦٣اإلنجليزي سنة 

وا ا      :  

  .» سانفينايت « و » د يفزمري «: ـ فصول يف الطب والعالج العريب، نرشه١ 

 . » البارون دي فو «:  نرشه.  ، تصحيح حيي بن حممد املغريب  ـ الكرويات٢

 .  يف جزأين» ملله «:  ترمجه.  ، البن العوام  ـ أسامء النباتات املختلفة٣

ـــو«:  ترمجـــه.  اين، للسجـــست  النحـــل ـ٤ ـــو «، وكـــذا  »برتولومب  » الزيني

 . اإليطاليني

 . » لكلر.  د«:  ترمجه.  ، البن أيب أصيبعة  ـ طبقات األطباء٥

 .» موهللا «:  ترمجه.  ، للقويني  ـ ملخص يف الطبيعيات٦

 . »  كي«:  نرشه.   ـ األرشبة، البن قوتيه٧

 .»مرسيل الفرنيس«سترشق امل:  ـ رسالة الصنامري يف دودة القز، نرشه٨  

ا  :  

 . األملاين »كروازة «:  ـ خمطوطات الرياضيني اإلسالميني، نرشه١  
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 ٤٤

٤٤  

طبــع بــرلني عــام . (   األملــاين» كــروازة «:  ـ الرياضــيون املــسلمون، ألفــه٢

 . )م ١٩٣٦

ا  :  

، نقلــه إىل  ي بــن يقظــانيــرســالة ح:  ومــن ذلــك.. ترمجــوا ونــرشوا الكثــري 

 .   اإلنجليزي يف القرن السابع عرش امليالدي» بوكوك «:  لالتينيةا

 ما ما :        و ا درا 
  دون ،ا ا ا:  

وهناك بعض املسترشقني أقبلوا عىل دراسة اإلسالم دراسة علمية خالـصة، 

 االطـالع ّافع حـببـد «،   عـن التعـصبالتجـايف، و جرد عن اهلوىحماولني الت

ً، وهـؤالء كـانوا أقـل خطـأ يف  عىل حضارات األمم وأدياهنـا وثقافاهتـا ولغاهتـا

، فجـاءت  ، ألهنم مل يكونـوا يتعمـدون الـدس والتحريـف فهم اإلسالم وتراثه

ث اجلمهرة الغالبـة ِّ إىل احلق وإىل املنهج العلمي السليم من أبحاَهم أقربُأبحاث

 .) ) ١١(( »من املسترشقني 

ــو « ــة ال ي ــث والدراس ــهم يف البح ــع إخالص ــم م ــاء ْسَه ــن األخط لمون م

واالستنتاجات البعيـدة عـن احلـق، إمـا جلهلهـم بأسـاليب اللغـة العربيـة، وإمـا 

 باألجواء اإلسالمية التارخيية عىل حقيقتها، فيحبون أن يتـصوروها كـام مجلهله

لتي تفرق بني يتصورون جمتمعاهتم، ناسني الفروق الطبيعية والنفسية والزمنية ا

 .))٢٢(( » األجواء التارخيية التي يدرسوهنا، وبني األجواء احلارضة التي يعيشوهنا

       
                                      

 .١٩ ص  ، مصطفى السباعي. د،اق واملسترشقونرشاالست )١(

 .٢٤ ص ،السابق )٢(
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  ٤٥

٤٥ 

             َ و ،ا  ا  ذج
ْأ   :  

 :ومن األمثلة عىل هذه الفئة

، الـذي كـان )م ١٧٧٤ ـ ١٧١٦ ( » يوهـان رايـسكة«  املسترشق األملاين ـ ١

وإليـه يرجـع الفـضل يف إجيـاد مكـان «أبرز علامء العربيـة يف عـرصه، واحدا من 

بارز للدراسات العربية يف أملانيـا، ولكـن عـرصه ومعارصيـه جتـاهلوه، وحاربـه 

ه بالزندقـة، ولعـل ذلـك يرجـع إىل موقفـه اإلجيـايب مـن َمينِهّرجال الالهوت مت

 َفْض وصـَورفـاإلسالم، فقد امتدح الدين اإلسالمي يف كتـاب لـه بالالتينيـة، 

َ بالكذب أو التضليل، أو وصف× ِّالنبي ه بأنه خرافات مضحكة ـ كام كان ِ دينْ

ذلك سائدا حينذاك ـ كام رفض تقسيم تـاريخ العـامل إىل تـاريخ مقـدس وتـاريخ 

ّ يف قلب التاريخ العاملي، وفوق ذلك عـرب َّ اإلسالميَ، ووضع العامل غري مقدس ّ

ٍ غـري مكـرتثعن آرائه بأعظم قدر مـن الـرصاحة،
 بكـل العواقـب املرتتبـة عـىل َ

، وعاش طول حياتـه يف ضـائقة ماليـة،  ّ، وقد جر عليه ذلك ويالت كثرية ذلك

 .) ) ١١(( » ومات بائسا مسلوال وهو يف الثامنة واخلمسني من عمره

، التـي كتبـت كتابــا » تـساريس وادي «سـرتالية املعـارصة  ـ املستـرشقة األ٢

، حيـث عرضـت  لتزمت فيه باإلنصاف واملوضـوعية، ا)العقل املسلم ( أسمته 

ملــا تــضمنه كتاهبــا مــن أفكــار مــن خــالل وجهــة النظــر اإلســالمية، ومــن أفــواه 

املسلمني، وهو ـ يف مجلته ـ دفاع عن اإلسـالم وتنقيـة لـصورته، ويقـدم للقـارئ 

 .  شيئا غري ما قرأه يف كتب أخرى عن اإلسالمِّاألوريب

                                      
 .٤٤ ـ ٤٣ ص ،االسترشاق واخللفية الفكرية للرصاع احلضاري )١(



  االستشراق       

 ٤٦

٤٦  

زهر الراحل اإلمام عبد احلليم حممود رمحـه وقد أهدت الكتاب إىل شيخ األ

، كتبـت  ّاهللا، وعندما زارته يف مكتبه بعد إخراج الكتـاب قـدمت لـه نـسخة منـه

ُإىل الرجل الذي وقفت«: عليها  . ))١١(( »ُ عليه هذا الكتاب أهدي نسخة منهْ

ُّومن أولئك املستـرشقني مـن قـاده البحـث احلـر النزيـه، والتمـسك بـاملنهج  َ

 . سته إىل االهتداء إىل اإلسالم واعتناقها يف درِّاملوضوعي

، فقــد اســتطاع يف » جــون فيلبــي «مــنهم املستــرشق اإلنجليــزي املــشهور  «

ّ اطالعــا ّلــع عــىل تعــاليم الــدين اإلســالميّخــالل إقامتــه يف بــالد العــرب أن يط

ــَمقنعــا، ح ــاقّب ــه كثــري مــن   هــذا الــدين القــويمَب إليــه اعتن ، وقــد الحــظ علي

، وهـذا  ّ الذي يبدو منـه نحـو الـدين اإلسـالميَ الكبريَّ به ذلك احلباملجتمعني

 سـأله »  املاتـان«كاتب ُ، حتى إن م التقدير الصادق الذي كان يشعر به لتعاليمه

ِملاذا مل تقدم إذن عىل اعتناق اإلسالم حتـى :  ، فقال يف هذا الصدد يف حديث له ْ ُ

إننـي : ؟ فأجابه بالد العرب وطناَذت عربيا دينا كام اختَيتم لك ما تريد، وتصبح

ْسأكون يوما ما مسلام عنـدما يـتم اقتنـاعي هبـذا الـدين ، فـإين ال أريـد أن يكـون  ً

ِ، ومل ينتـه  ٍه قناعا أسترت به وقلبي خال من اإليامن والتقوىُذِإسالمي ظاهريا أخت

 .) ) ٢٢(( » املساواة َ واعتنق دينَسلمَأسبوع حتى أ

لئـك املهتـدين لإلسـالم يف عـصور االستـرشاق املتقدمـة وكـان مـن أو ـ ٣         

                                      
ــ ي)١( ــرشاقية: عَراج ــور است ــلبي. د،ص ــل ش ــد اجللي ــرشوق٢١٦ ـ ٩٨ص ،  عب  ،، دار ال

رشقة املــذكور بتفــصيل ض لكتــاب املستــَرَ وقــد عــ،م١٩٨٦هـــ ١٤٠٦ ط الثانيــة ،القــاهرة

 .وتوسع، وأطال يف الكشف عام احتواه

 .١٣ص . زكريا هاشم زكريا. املسترشقون واإلسالم )٢(
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  ٤٧

٤٧ 

ِ ولــد يف ميورقــة«، وقــد )م ١٤٣٢ ـ ١٣٥٢ ( »تورميــدا  «املستــرشق 
، وتلقــى  ُ

 وانضم إىل الرهبنة الفرنسيسكانية، ورحل إىل تـونس، حيـث ،علومه يف إيطاليا

ّأسلم عىل يد السلطان أمحـد بـن أيب بكـر احلفـيص، وتـسمى بعبـد اهللا بـن عـيل ّ، 

َواشتغل ترمجانا، ثم واله السلطان املكوس ُ ، وال يزال قربه داخـل بـاب املنـارة، ّ

يب، معتمـدا فيـه عـىل آراء ابـن حتفة األريب يف الرد عىل أهـل الـصل: ومن آثاره

 .) ) ١١(( »حزم 

نــارص ( إتــني دينيــه "   و،" هيـديل" اللــورد  «: ويــضاف إىل مـن ســبق  ـ٤  

الذي كان عضوا يف جملـس النـواب الفرنـيس،  "جرينيه  "، والدكتور ") الدين 

 اآليـات القرآنيـة التـي هلـا َّ كـلُإننـي تتبعـت:  وقد سئل عن سبب إسالمه فقال

هـا ُعلمَري وأَغِها من صـُتْارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية والتي درس

ــدا؛ فوجــدت ُجي ــاتْ ــةِ هــذه اآلي ــلً منطبق ــة، َّ ك ــا احلديث ــىل معارفن ــاق ع  االنطب

ُلمتفأس ُ ألنني تيقنتْ ِاح من قبلُّ أتى باحلق الرص× أن حممدا ْ ، مـن   ألف سنةْ

ِ أن كل صاحبو، ول س من البرشِّم أو مدرِّقل أن يكون له معل ٍّ فن من الفنـون ّ

 ُتْم جيـدا كـام قارنـّ بام تعلـِ املرتبطةِ اآليات القرآنيةَّأو علم من العلوم قارن كل

   .) ) ٢٢(( » قال خاليا من األغراض؛ ألسلم بال شك إن كان عا أيضا

 

  
                                      

 .١٢٤ ـ ١٢٣ / ١ للعقيقي ،املسترشقون )١(

 ،، حممد رشيف الزيبـق عيل حممد جريشة.  د،أساليب الغزو الفكري للعامل اإلسالمي )٢(

 حممـــد عـــزت ،التبـــشري واالستـــرشاق: عـــننقـــال .  القـــاهرة-  دار االعتـــصام،٢٩ص 

 .٦٧ ص ،الطهطاوي



  االستشراق       

 ٤٨

٤٨  

    ق وإط  عا  رورة ا
»ف« أو »اما«         ل    

ا  حرات ا:  

ٍ عـىل قـدر كبـري مـنٍ؛ وجتدر اإلشارة يف هذا املقـام إىل أمـر هذا ، أال   األمهيـةٍ

 أو » ضـــوعيةاملو «وهـــو رضورة احلـــذر مـــن التـــرسع يف إطـــالق وصـــف 

 عبـارات ر شـيئا مـنَ، أو ذكـلثنـاء  اِ كلـامتَعىل كل من قـال بعـض »اإلنصاف«

َطـرف مـنر بحثـا يـشتمل عـىل َّ، أو سـط  بحق اإلسـالمملدحا  حقـائق اإلسـالم َ

 يف كافـة مواقفـه ومقاالتـه ننظر، و  كتاباتهَ يف االعتبار بقيةأن نأخذ، دون بحياد 

 هــؤالء ِ مثـلَ، حيـث إن موضـوعيةلـهة ِّوهتحاملـة عـىل الـدين احلنيـف واملــشامل

، أي بالنــسبة لغــريهم مــن املستــرشقني )موضــوعية نــسبية ( َيها ِّسمُيمكــن أن نــ

السافرين يف التحامل عـىل اإلسـالم، املبـالغني يف عداوتـه، أو بالنـسبة إىل بـاقي 

قـة، وإال فـإن كتابـاهتم َلْطُليـست مفهي موضـوعية كتاباهتم هم، وعىل أية حال 

ــارة، ه ِملــزو هِزْوغمــ، دح يف اإلســالم تنطــوي عــىل القــرى األخــ ، بالتــرصيح ت

 .وبالتلميح أخرى 

 تعـرف نتـستهدف أ «،  د هؤالء إىل دراسة اإلسالم دراسة وصفيةِمْعَوقد ي

ً أكثر هتيؤا لعرض ناملزيد عنه لتكو ، ولتكـون أيـضا أكثـر قـدرة ))١١ ( (») نقائصه ( ُّ

 .القوة فيه، والقضاء عىل مكامن  عىل حماربته

َإن هناك البعض من الكتاب والباحثني املـسلمني يقـرأ ـ أحيانـا ـ يف مـا كتبـه 

 بام َ يتناول فيها اإلسالمً معدودةٍراتِْقاملسترشقون، فيجد ألحدهم سطورا أو ف

                                      
 ص ، ملحــق بكتــاب الفكــر اإلســالمي احلــديث،املستــرشقون النــاطقون باإلنجليزيــة )١(

٤٧٦. 



  بني احلقيقة والتضليل

  ٤٩

٤٩ 

 املوضــوعية، وعــىل الفــور حيكــم بــأن كاتبــه مــن املستــرشقني ِ أوُه احليــادُرِظــاه

  إىل آخر ما يقال يف هذا الشأن...  ، والباحثني املدققني املنصفني

ــ ــو تأم ــبعضَلّول ــك ال ــا وكُ أولئ ــن مفكرين ــذا  ِابّتُ م ــالم ه ــا املــسلمني يف ك ن

؛ لتبـني   يـداهْ مـا سـطرتَ، وقرأ بقية ونه منصفاُّدُعَاملسترشق أو ذاك من الذين ي

 !!ته ّث طويْبُ، وعرف خ ه خبيئتهْنُ، وأدرك ك  عىل حقيقتهُله األمر

  »  نأر«    »  ز « 
ا   هإ ِوو ،»ا «:  

 عـىل هـذا األمـر، بـل مـن أعجـب العجـب مـا وقـع فيـه ِومن األمثلة امللفتة

ــث أ ــالن؛ حي ــكيب أرس ــروف ش ــث املع َوردَالباح ــضعةْ ــطرَ ب ــرشقٍ أس   للمست

اإلسـالم ونبيـه ًشهادة لـصالح إنصافا و أن فيها ، وزعم» جولد زهير «ِّاليهودي 

) َاألثـيم(َأن جعل ذلك املسترشق ُبلغ به األمر ، وليس هذا فحسب؛ بل إنه ×

ِّيف مصاف العلامء املدق  :قني واملنصفني لإلسالم، وذلك عىل النحو التايلّ

  :"شكيب"قال 

عقيـدة «:  سيد املـدققني، وحجـة املستـرشقني يف كتابـه"غولد زهير" وقال «

 :فحة الثالثة من هذا الكتاب اجلليل ما ييل يف الص»اإلسالم ورشيعته

ُإن دعوة النبي العريب كـان فيهـا نخبـة ّ  اعتقـدها هـو بـاالختالط مـع َ مبـادئّ

 ِّ، واقتنع هبـا ورآهـا جـديرة بإحيـاء الـشعور الـديني اليهود والنصارى وغريهم

 مــن األديــان األخــرى يف نظــره ُ املقتبــسةُبــني قومــه، ولقــد كانــت هــذه املبــادئ

 لتثبيت سري اإلنسان بحسب اآلراء اإلهلية، فتلقاها هو بصدق وأمانة، رضورية

وجاءه وحيا إهليا، كـان هـو مقتنعـا ،  اخلارجيةُه فيه املؤثراتْتَوبمقتىض إهلام أيد



  االستشراق       

 ٥٠

٥٠  

 .) ) ١١(( » بكونه وحيا إهليا نازال عىل لسانه

سـيد «  بــ »  جولـد زهيـر« لست أدري كيف ساغ لباحثنا الكبـري أن يـصف 

 !! ؟ » الكتاب اجلليل «، وأن يصف كتابه بـ »املدققني 

 . حكم ميلء باملجازفةإنه ، بل  ٍّ غري واقعي باملرةَإن هذا الوصف

، )ســيد املــزورين ( إنــه :  أن نقــول اجــبفالووالدقــة  َنــصافوإذا أردنــا اإل

ِّ وتوكدهه عن اإلسالم تشهد هبذاُوكتابات َ ، الـذي ال حيـوي   كتابه املذكورمنها، وُ

 . إلفك والبهتانسوى ا

  : انا و

ُّه يعــد ه؛ فإنــِ نفــس»جولــد زهيــر« أمــا عــن :أو ّمــن أبــرز اخلــصوم األلــداء ُ

 قـد صـنفه ضـمن قائمـة بـاملتطرفني " َّحممد البهي " الدكتور حتى إن، لإلسالم

 :من املسترشقني، وقال عنه

ِجمري عرف بعدائه لإلسالم:  » جولد زهير « ُِ َ ن ِ، وم باته عنه، وبخطورة كتا ٌَّ

 .) ) ٢٢(( »  القرآن واحلديث« ، كتب عن» دائرة املعارف اإلسالمية «ري ِّحمر

ٍ صـنف بعـض كتبـه ضـمن قائمـة بـبعض الكتـب " البهـي "كام أن الدكتور  ّ

 .) ) ٣٣((االسترشاقية املتطرفة 

  ـ يف معـرض حديثـه عـن كتابـات"ُّ حممد زاهد الكوثري "وقال عنه الشيخ 

                                      
، ٣٧ / ١ ترمجـة عجـاج نـوهيض ، تأليف لـوثروب سـتودارد، حارض العامل اإلسالمي)١(

 . من حوايش األمري شكيب أرسالن عىل الكتاب

 . ٤٤٨ ص ،مي احلديث وصلته باالستعامر الغريبالفكر اإلسال )٢(

 . ٤٥٤ ص ،السابق )٣(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٥١

٥١ 

 :ـ  الماملسترشقني ضد اإلس

ُّ املجـري الـدم، اليهـودي" جولـد زهيـر "ِّومن أخطر هـذا الفريـق املمـوه «  ُّ 

 . يف عداء اإلسالم، املايض يف هذا السبيل طول حياتهُالنحلة، العريق

، ولـه دراسـات يف القـرآن ))١١((وهو من رجال أوائل القرن املـيالدي احلـارض 

 . منيق املتكلَِروعلومه، والفقه وأصوله، ويف الكالم وف

 َ يتــصيدها مــن مــصادرٍ يف توليـد مــا يــشاء مــن نـصوصٌ مــاهرٌتــالُإال أنـه حم

، مغالطــا يف حتميلهــا مــا ال حتتملــه مــن املعــاين عنــد أهــل  تعجبــه باعتبــار غايتــه

 .) ) ٢٢(( » يف الثقة والتعويل ِ تلك املصادرِ منازلَ، ومتجاهال اختالف البصرية

  م: يعـج"شـكيب أرسـالن  " الـنص الـذي أورده ُّ َ
 بالقـدح يف اإلسـالم ِ

؛ وهــو يلــح عــىل فكــرة واحــدة هــي نــزع صــفة الربانيــة عــن الــدين  ×ونبيــه 

دة َّ مـن النبـوة والرسـالة املؤيـ×، وجتريد الرسـول الكـريم  احلنيفّاإلسالمي 

،  ، وما يصاحبها من معجزات يؤيـد اهللا هبـا رسـله بالوحي من اهللا رب العاملني

َ بـرشية خمرت×ُّء هبا النبي وأن دعوة اإلسالم التي جا ُ، لفقهـا صـاحب عـةٌ ها مـن ّ

 . اليهودية والنرصانية وغريمها

  مل يــرتك لنــا جمــاال لالســتنباط ، بــل قــال يف رصاحــة" جولــد زهيــر "ثــم إن 

 : ووضوح

 هـو بـاالختالط مـع نخبة مبـادئ اعتقـدها كان فيها ِّ العريبِّإن دعوة النبي« 

                                      
 .م١٩٢١م، وهلك سنة ١٨٥٠سنة  "جولد زهير  "د ِلُيقصد القرن العرشين، حيث و )١(

 دار ،١٧ ص ، حممــد الغــزايل،عن املستــرشقنيادفـاع عــن العقيــدة والــرشيعة ضـد مطــ )٢(

 . م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ ط اخلامسة ، القاهرة،الكتب اإلسالمية



  االستشراق       

 ٥٢

٥٢  

  ...ع هبا، واقتن اليهود والنصارى وغريهم

  ... املبادئ املقتبسة من األديان األخرىولقد كانت هذه 

 . .. أيدته فيه املؤثرات اخلارجيةوبمقتىض إهلام

   .» . ..كان هو مقتنعا بكونه وحيا إهليا نازال عىل لسانهوجاءه وحيا إهليا، 

َ كـان نبيـا مرسـال مـن ×أن حممـدا يف كالمه هذا  " جولد زهير "فهل أخرب 

ُ، وأن مبادئه التي جاء هبا إهلية مصدر عند اهللا   ؟؟ُّ اإلهليُها الوحيٌ

، ويعتقد هو هذا   هو الذي كان يتصور هذا األمر×ُأم تراه خيرب بأن حممدا 

ّوأن املؤثرات اخلارجيـة ـ وليـست املعجـزات التـي أيـده .. الفهم وذاك التخيل 

 .. !!اهللا هبا ـ قد خدمته وأيدته يف دعواه 

 : شـكيب "نقل منه  الذي »عقيدة اإلسالم ورشيعته  «ن كتاب ما عوأ

َ؛ فلـو أنـه كلـف» الكتـاب اجلليـل « َووصـفه بــ » جولد زهير « َ كالم "أرسالن َّ 

الالئـق هبـذا الـدقيق الوصـف لـه ر ظهـ فـيام حـواه لِ، والنظر نفسه عناء مطالعته

 يف ِ، والتـشكيك ي عىل اإلسـالمّيطفح بالتجنكتاب ، حيث إنه  الكتاب وبكاتبه

ِأطلـق العنـان وأن كاتبـه ،   الثقة يف مبادئه ومصادرهِ، وزعزعة رشائعه وشعائره

ألحقاده الدفينـة وخياالتـه املريـضة يف النيـل مـن العقيـدة اإلسـالمية، والقـرآن 

 ..الكريم والسنة النبوية ورواهتا 

ّوقد رد عليه العلامء وفن مد الغـزايل الشيخ حمومنهم ،  دوا ضالالته وأباطيلهّ

، والـدكتور  »دفاع عن العقيـدة والـرشيعة ضـد مطـاعن املستـرشقني  «يف كتابه 

، والـشيخ  » السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسـالمي «مصطفى السباعي يف كتابه 

 القــراءات يف نظــر« يف كتابــه ،  شــيخ املقــارئ املــرصية "عبــد الفتــاح القــايض"



  بني احلقيقة والتضليل

  ٥٣

٥٣ 

 .  »املسترشقني وامللحدين 

 ي ا           م   ا ب و
ز  فما :  

حيـاول أن يـسلك َمـن  املسترشقني تتصدى لكـل َ ومجوعَثم إن البيئة الغربية

ّ، ومتـارس ضـغوطها لكـي تـصد عـن أي  سبيل اإلنصاف لإلسالم يف دراسـاته َّ

 ن حيـاول أن يكـون منـصفا بـأن يكتـبَ، ويطالبون مـ ّتوجه نحو احليدة العلمية

، زاعمـني أنـه ـ  ّ، وأن يـتحىل بـروح املـنهج العلمـي كتابات علمية وموضـوعية

َّه احلـق ـ قـد خـالف ضـوابط مـنهج البحـث العلمـي ِ، وقولـ بإنـصافه لإلسـالم

ً، وأنه يكتب كتابات عاطفية ال ختلو من رغبة يف جماملة املسلمني السليم ٍ . 

ونـون ُكَملستـرشقني ي مـن اِ النزيـهِّوباختصار فـإن أصـحاب االجتـاه العلمـي

، باهظـا  اخلـالص ثمنـا ِّ، ويدفعون لقاء توجههم العلمي عرضة للعنت الشديد

 . معنويا وماديا َوحياربون 

ا  ا  ب اا د :  

 مـن املستـرشقني أدبيـا العديـد ممـن مـالوا إىل جانـب اإلنـصافرب وُحوقد       

 حـني أنـصف املـسلمني "توماس أرنولد  "كام فعلوا مع  «، ومعنويا يف الغرب 

، فقـد بـرهن عـىل تـسامح املـسلمني يف  »  الـدعوة إىل اإلسـالم «يف كتابه القـيم 

، هذا الكتـاب  ، عىل عكس خمالفيهم معهم مجيع العصور مع خمالفيهم يف الدين

طعـن َالم يّعترب من أدق وأوثق املراجع يف تاريخ التسامح الديني يف اإلسُالذي ي

فـه كـان منـدفعا ِّ، بـأن مؤل فيه املسترشقون املتعـصبون وخاصـة املبـرشين مـنهم

، مـع أنـه مل يـذكر فيـه حادثـة إال  بعاطفة قوية من احلب والعطف عىل املـسلمني



  االستشراق       

 ٥٤

٥٤  

  .))١١(( » أرجعها إىل مصدرها

( حني كتب كتـاب  »  كاسرتيز«ومن األمثلة عىل هذا أن املسترشق الفرنيس 

، وكـان فيـه يشء مـن اإلنـصاف  م١٨٩٦ذي صدر يف باريس عام ال) اإلسالم 

، كـام  »  كـارادي فـو« و » رينيـه باسـيه «ٌّلإلسالم والنبي حممد ؛ انتقده كـل مـن 

مـوجز يف أدب  ( يف كتابـه » جوسـتاف بفـانموللر «ّعلق عليه املسترشق األملاين 

 : م يف برلني بقوله١٩٢٣الذي صدر أول مرة عام )  علوم اإلسالم

، كام أنه يـرى يف القـرآن   أكثر مما ينبغيٌّ يف حممد إجيايب» كاسرتيز «إن رأي  «

إهنـا انطباعـات ، : وباختصار ،  أيضا من البداية حتى النهاية عمال فريدا ورائعا

  .) ) ٢٢((»  وليست دراسة علمية

الـذي ظهـر يف ) حيـاة حممـد (  كتابـه " بـوال نفلييـه "وحني كتب املسترشق 

                                      
 . ٢٥ ص  ، السباعيمصطفى.  د ،االسترشاق واملسترشقون )١( 

 دار ،٥٦ ـ ٥٥ ص  ، حممـود محـدي زقـزوق. د ،اإلسالم يف تـصورات الغـرب: راجع )٢(

 .  م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ ط األوىل  ، القاهرة،وهبة

ــو ــاب  وه ــن كت ــارة م ــصول خمت ــة لف ــن ترمج ــارة ع ــالم( عب ــوم اإلس ــوجز يف أدب عل  ) م

 . »جوستاف بفانموللر «للمسترشق 

أن ال يقـوم برتمجـة كتـاب أو أجـزاء  ـ فيام يظهر يل ـ "زقزوق" كان ينبغي عىل الدكتور ولقد

، ويضع اسمه عىل الغالف  ، من دون أي داع د إىل اسم مغاير ملا سامه به مؤلفهِمنه، ثم يعم

 ترمجتـه هـذه ـ َيِّسمُ يـ، ويف حالتنا هذه كان أجدر بـه أن َمومها القارئ بأنه من قام بالتأليف

؛ للمسترشق  جوستاف )موجز يف أدب علوم اإلسالم ( فصول خمتارة من كتاب « :  مثال ـ

هذا ما يتمشى مـع األعـراف الواجـب  . .  ثم يضع اسمه مشريا له بأنه املرتجم»ر بفانمولل

 ره شــيئا،ْمراعاهتـا يف إطـار مــنهج البحـث العلمــي، وهـو مـا ال يــنقص مـن جهــده وال قـد

َّفليتأم   !! .لُ



  بني احلقيقة والتضليل

  ٥٥

٥٥ 

 ؛ هاجـت الـدنيا مـن ×، ومـدح النبـي   اإلسالمهّ، وجمد في م١٧٣٠لندن عام 

، وانربى له املتعصبون مـن أهـل ملتـه، ورمـوه بالعـداء للكنيـسة، وعـدم  حوله

 الكتـاب " جـان جانييـه "، ووصـف املستـرشق  العلمية واملوضوعية فيام كتـب

  .))١١(( » مبالغات مضحكة «بأنه 

  !!ريبسبحان 

إال إذا اشـتملت ـ يف نظـر املستـرشقني ـ م ال تكون علمية هل دراسة اإلسال       

 !!؟ عىل قدح وطعن فيه

ٍّأما إذا تضمنت إنصافا أو شهادة حق  ـ يف نظرهم ٍفإهنا حينئذ للدين احلنيف َ

 وال، ٍومبالغـات تثـري الـسخرية ،  ، وانطباعات شخـصية لكاتبهـا ًتكون إنشاءـ 

 !!  علميةالدراسة تكون من قبيل ال

 !!ُّهو املنهج العلمي الذي يتبناه السادة املسترشقون وتالمذهتم ؟أهذا 

ا  ا  دب اا د :  
ات الـدافع ؛ فـإن دراسـات ومؤلفـات هـذه الفئـة ذ وأما من الناحيـة املاديـة

َّالعلمــي اخلــالص ال يــرو ُ َّج هلــا كــام يــروِّ َج لدراســات مــن عــداها مــن الفئــات ُ

 عن اهلـوى َألن أبحاثهم املجردة «زة واملتحاملة ضد اإلسالم واملسلمني، املتحي

ى رواجا؛ ال عند رجال الدين، وال عنـد رجـال الـسياسة، وال عنـد عامـة َلقَال ت

                                      
مـوجز يف أدب (  هبـذا اخلـصوص يف كتابـه» بفـانموللر «راجع ترمجة ما كتبه املستـرشق  )١(

اإلسـالم يف تـصورات ( حممود زقزوق حتت عنـوان .  بعضه د، الذي ترجم )علوم اإلسالم 

 . ٨٦  ،٨٥، ص ) الغرب
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 ٥٦

٥٦  

 .))١١(( » ّر عليهم ربحا وال ماالِدُم فهي ال تَالباحثني، ومن ث

هم ُنِكـْمُدرجـة ي بَن هلم حياهتم املعيـشيةِّويظلون بحاجة إىل موارد مالية تؤم

 َ إىل دراسـاهتم، وهيهـات أن يكفـل الغـرب ملثـل هـؤالء تـأمنيُمعها االنرصاف

 . عىل النحو الالئقاحتياجاهتم املادية

 عىل آرائه املبثوثة يف ٍيةبام تعرض ملالحقات وحماكامت قضائبل إن بعضهم ر

 َم، واملتعـصبة لإلسالَ الكارهةَ الغربيةَ العقليةِريضُ والتي ال ت،بحوثه ودراساته

 . ضد كل ما ينتمي إليه بصلة

  "رجاء جـارودي"ومن األمثلة عىل هذا األمر ما حدث مع املفكر الفرنيس 

الذي اعتنق اإلسالم؛ فقد ظل الرجل نحو نصف قرن تتهافت دور النـرش عـىل 

، )طري املؤسسة للـسياسة اإلرسائيليـةاألسا(صدار ونرش كتبه ، فلام كتب كتابه إ

ّ، ورد عـىل   فيه عن احلقوق التارخيية للعرب واملسلمني يف فلسطنيوالذي دافع

 َإن النــصوص التوراتيــة أو اضــطهاد «: مــزاعم اليهــود، وقــال يف هــذا الكتــاب

 ســكاهنا َلليهــود ال يمكــن أن يــربرا رسقــة أرايض فلــسطني، واقــتالع "هتلــر"

 َربرا اخلطـة، كام أهنـام ال يمكـن أن يـ هم بتلك الصورة الوحشية والدمويةَوقمع

عندئـذ مل  ، »..  إىل تفكيك أوارص الدول العربيـة وتفريقهـا  َ الراميةَاإلرسائيلية

، فـضال عـام  ، فاضطر إىل نرشه عـىل نفقتـه جيد نارشا يف الغرب ينرش له الكتاب

ِّالقاه من عنت مادي ومعنوي كبريين، لدرجـة أنـه قـدم إىل املحاكمـة يف فرنـسا  ُ ّ

 .َ النظر يف تاريخ اليهود جريمة ضد اإلنسانيةِربعتَبموجب قانون ظامل ي

إنه بعـد أكثـر مـن  «: هبذا يف صدر كتابه املذكور، فقال"جارودي"ّولقد نوه 

                                      
 .١٩ ص  ،االسترشاق واملسترشقون)١(
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  ٥٧

٥٧ 

ْنصف قرن صدرت خالله كتبي  عن أكرب دور نرش فرنسية ، فإين مضطر اليـوم  َ

 ُتْقـد خرقـم ١٩٨٢، ألنني منذ عام  ألن أطبع هذا الكتاب عىل نفقتي اخلاصة

ُ املحرمات عندما انتقدت السياسة اإلرسائيلية التي يدافع عنها اآلن قـانون أحد َّ

، والــذي يعيــد يف م١٩٩٠ يوليــه ١٣الــذي صــدر يف  الغاشــم" جيــسوفايوش"

 قانونـا ْ وجعلـت"نـابليون الثالـث" الرأي التـي سـادت يف عـرص َفرنسا جريمة

 . ))١١(( »  احلججَض ضعفِّعوُا ي�قمعي

م متـت حماكمـة  ١٩٩٨الـسابع والعـرشين مـن فربايـر هذا؛ ويف يوم اجلمعـة 

ــ"جــارودي" ه وكــاالت األنبــاء ونــرشته وســائل اإلعــالم ْ ـ بحــسب مــا ذكرت

 ٍع غرامـةْــ وقـد أصـدرت حمكمـة بـاريس حكمهـا عليـه بـدف ))٢(( املختلفة يومهـا

، ) ما يعادل عـرشين ألـف دوالر وقتهـاأي(،  فرانكَ وعرشون ألفٌها مائةُقدر

ه بالتشكيك يف جرائم ضد اإلنسانية يف كتابه املشار إليـه ـ يف زعـم بناء عىل اهتام

َ غـري مـسئول  باعتبـاره"بيار جيـوم"النارش املحكمة ـ ، كام قضت باإلفراج عن 

 .عن توزيع الكتاب

َ، بلد ما يزعم بالتنوير وحرية الفكـر  وجدير بالذكر أن هذا حيدث يف فرنسا ُ

 .!!! والرأي 

  

                                      
ــ: راجــع )١( ــاطري املؤس ــةسةِّاألس ــسياسة اإلرسائيلي ــدها٥ص ،  لل ــا بع ــ، وم ــن ْ ترمجت ه ع

 .  م١٩٩٦ ط السابعة ،القاهرة -دار الغد العريب : ه بالعربيةْونرشت الفرنسية

ِنرش هذا يف مجيع وكاالت األنباء  (1) َوقرأتـه يومهـا ، والصحافة الـصادرة يف هـذا التـاريخُ ُ ْ

ٍومن يراجـع أيـة صـحيفة صـادرة يف ذلـك اليـوم ، بنفيس ٍ ـ سـواء أكانـت عربيـة أم أجنبيـة ـ َ

 .  َّسيجد فيها هذا اخلرب مفصال



  االستشراق       

 ٥٨

٥٨  

ا اا :  
 النزيــه داخــل احلركــة ّفهــذا هــو حــال أصــحاب االجتــاه العلمــي:  مــا بعــدأ

 ِ، ولــذلك يــستطيع الباحــث أن يقــرر باطمئنــان أن موقــع الــدافع االستــرشاقية

، حتـى إنـه   يف الدراسـات االستـرشاقية يظـل حمـدودا وضـئيالِ اخلالصّالعلمي

يظـل كـذلك ، كـام أنـه  ليتوارى يف كثري من األحيان من خريطة تلك الدراسات

، بدرجــة يعجــز معهــا عــن ترســيخ تيــار عــام يف إطــار دراســات  حمــدود األثــر

ِّ، ويعـدل  ى عىل مزامحة تيار التحامـل والتحيـز ضـد اإلسـالمَوْقَ، ي املسترشقني

 . من صورته الشائهة لدى الغرب
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  :  ق ا ِر اَِ اِ ا
يف الفرتة ما بني القرنني احلادي عرش والرابع عـرش امليالديـني أغـار الغـرب 

�الصليبي عىل الرشق اإلسالمي فيام عرف تارخييـا باسـم  ِّ ، "احلـروب الـصليبية"ُّ

َوإذا كان السبب الـديني قـد لعـب الـدور األبـرز يف قيـام تلـك احلـروب ؛ فـإن  ُّ ُ

ــه ، ّ العــامل اإلســالمي الرغبــة يف ســيطرة الغــرب عــىل واالســتحواذ عــىل خريات

وثرواتـه كانــت مـن األســباب التــي ال تقـل يف أمهيتهــا وخطورهتـا عــن العامــل 

بــل إن بعــض البــاحثني جيعــل رغبــة الغــرب يف الــسيطرة عــىل الــرشق ، ّالــديني

َاإلسالمي السبب الرئيس وراء تلك احلروب َ ــ يف معـرض احلـديث عـن ويقرر ، ّ

ُ تلك األسباب كانت يف ظاهرها دينية غايتها ختلأن «ــ  أسباهبا ً ِيص بيت املقدس َ ِ
ُ

ِّ، بينام كانت يف حقيقتها سبيال للسيطرة عـىل الـرشق اإلسـالمي من يد املسلمني ً

( » بام فيه من خريات اقتصادية ومراكز حربية
)١١(( .  

وعـادت ، ُولقد فشلت تلك احلروب عىل الصعيدين العسكري والـسيايس 

ُيب املنهزمة جتـر أذيـال اخليبـة ، بيـنام كـادت أوربـا تتميـز مـن الغـيظ ُفلول الصل

ِّحيال اإلسالم واملـسلمني ، ومنـذ ذلـك احلـني والعـامل األوريب متحفـز مرتقـب  ٌِّ ُّ ُ

ِ، تراوده رغبة السيطرة عليـه واالسـتيالء ّكيفية الثأر من العامل اإلسالميخيطط ل

ّ ودبـت «،  يف اهتبـال الفـرصيف، وأخـذ الغـربعىل بـالده بالغلبـة وقـوة الـس

                                      
 .١١٤ص،  التبشري واالستعامر )١(



  االستشراق       

 ٦٠

٦٠  

ِّأوربة دبيبا حول هذا العامل وجعلت تطوق شواطئ القارة اإلفريقية م ن الغـرب ً

ْ، طوقته يومئذ بطوق من الثغور حتتلها، ثـم تنفـذ مـن إىل أن بلغت شواطئ اهلند ّ

 عـيل حـذر شـديد وبـال ضـجيج ا فـشيئاكل ثغر إيل بـدن العـامل اإلسـالمي شـيئ

( »يزعج 
انتصف القرن التاسع عـرش املـيالدي وأخـذت أقطـار العـامل إىل أن ، ))١١(

اإلســالمي ختــضع فعليــا لــدول أوربــة ، وتــسقط يف قبــضة الغــرب واحــدة تلــو 

التي انتهت  )م ١٩١٨ـ ١٩١٤(ب العاملية األوىل األخرى ، وما إن جاءت احلر

سنحت الفرصة الكاملـة ألقـوى شـعوب أوربـة  «هبزيمة تركيا وحلفائها حتى 

اث فوضــعت يــدها عــىل هــذا املــري) إيطاليــا(وإىل جوارمهــا)  وفرنــساإنجلــرتا(

، وبسطت سلطاهنا عليهـا بأسـامء خمتلفـة مـن الضخم من أمم اإلسالم وشعوبه

( »احتالل واستعامر ووصاية وانتداب 
)٢٢((.  

ُّوهكذا حل االستعامر الغريب يف العامل اإلسالمي ضي ًفا ثقيال َّ وأقبل بخيلـه ، ً

 .اته ويمتص خريات بالده ، ينتهب ثروِورجله

ومــن هنــا اجتــه الغــرب إىل االستــرشاق خلدمــة اهلــدف االســتعامري للعــامل 

َاإلســالمي ، وتلقــف احلركــة االستــرشاقية وجعلهــا حمــل رعايتــه  َ َّ ســواء أكــان ، ِّ

 وقبــل ذلــك يف مرحلــة اإلعــداد والتحــضري للهجــوم عــىل العــامل اإلســالمي ،

 ذلك يف املرحلة التالية، بعد أن تم لـه بالفعـل ؛ أم كانِّاالحتالل الفعيل ألقطاره

                                      
 .م١٩٧٠ ط الثانية ،القاهرة، مطبعة املدين، ١ص ، حممود حممد شاكر، ل وأسامر أباطي)١(

دار ، ١٥٢ لإلمام الشهيد حسن البنا ص، جمموعة الرسائل،  رسالة بني األمس واليوم)٢(

 لتقاسـم الـدول االسـتعامرية وانتهاهبـا لوقد عرض بالتفصي، م١٩٩٠هـ ١٤١١عوة الد

ِمرياث دولة اخلالفة اإلسالمية، وراجع أيضا ، حممد البهـي. د، الفكر اإلسالمي احلديث: َ

 .  ٢٤ ـ ٢٣ص 



  بني احلقيقة والتضليل

  ٦١

٦١ 

ُوبسط نفوذه عليها ، »املستعمرة  « استيالؤه عىل البالد اإلسالمية َ . 

    ا  اقا ر إا 
  : ل اق اا

ــة األوىل  ــا يف املرحل ــة اإلعــداد( فأم ــتعامر )  لالحــتالل مرحل ــد كــان االس فق

، مثل جغرافيته ؛ مكـامن المياجة إىل معرفة املزيد من املعلومات عن العامل اإلسبح

إىل غري ذلك من املعلومـات التـي ... نقاط ضعفه ؛ شعوبه ؛أديانه؛ لغاته قوتـه ؛ 

َتزوده بتصور تام عن البالد التي ينوي احتالهلا كي يتمكن  من إحكـام اخلطـط  َِّ ُ

ّالناجحــة التــي متكنــه مــن حتقيــق أغ راضــه االســتعامرية ، وأطامعــه التخريبيــة ، ِ

ِوهنـا يـربز دور االستـرشاق ليكـون بمثابـة دليـل الطريـق ... ونواياه العدوانية  ِ ُ

ِورائده يف أودية الرشق وشعابهلالستعامر ،  ِ ِ. 

ِّ يقدم املستـرشقون للـساسة يف بالدهـم «: يقول الدكتور عبد املتعال اجلربي

ســالمية حيانــا عــن أخــالق وعــادات الــبالد اإلأ.. َّتقــارير يف صــورة مؤلفــات 

َليــدرس أمرهــا عنــد غزوهــا وهــو  ) ١٨٧٦ـــ ١٨٠١ ( "إدوارد لــني": فمــثال، ُ

ــزي قــدم إىل مــرص عــام  ــة م ١٨٢٥مستــرشق إنجلي ــة كتاب للتــضلع مــن العربي

ّوأكـب عـىل درس احليـاة يف ، )١٨٣٥إىل عـام ( ، ثم عاد إليها فأقام هبـا ًوحديثا

ة وعاش عيشة املـرصيني فكـان يلقبـه أصـدقاؤه بمنـصور القاهرة دراسة مبارش

) أخالق وعادات املرصيني املعـارصة(أفندي ، فام عاد إىل بالده حتى نرش كتابه 

رات يف إنجلرتا ونفدت طبعته األوىل بعد أسبوعني، فأعيد طبعه م، ١٨٣٦عام 

ق ، وقد انتفعـت بـه هـذه الـبالد يف التعـرف عـىل عاصـمة الـرشوأملانيا وأمريكا

 .))١١(( »األوىل قبل القيام بغزوها 

                                      
 .  ١٣٣ص،  االسترشاق وجه االستعامر الفكري)١(



  االستشراق       

 ٦٢

٦٢  

      اقا ر إا 
د ا ل اا: 

؛ )مرحلة االسـتيالء الفعـيل عـىل الـبالد اإلسـالمية ( وأما يف املرحلة التالية 

ُفقد احتاج الغرب املستعمر إىل تثبيت أقدامه يف الرشق اإلسـالمي، كـام احتـاج 
ِ

ُ

ك إىل تربيــر سياســته االســتعامرية، ومحايــة نفــوذه ومــصاحلة يف الــبالد كــذل

ِّاإلسالمية، فكان البد من دراسة بواعث القوة لدى املسلمني لـشلها ، ومعرفـة 

نقاط الضعف الستغالهلا ، كام احتاج كـذلك إىل طبقـة عمليـة مـن أبنـاء الـبالد 

ُاملستعمرة ختدمه وتؤازره ، وهنا يربز مرة أخرى دور  ُاالسترشاق ، ليقوم كهنتـه َ

ِبدراسات مستفيضة عن البلدان اإلسالمية وتقـديم النـصائح املناسـبة ألربـاب  ٍ

ــي تكفــل هلــم قهــر املــسلمني وإذالهلــم ، واســتمرار الــسيطرة  َاالســتعامر، والت َ

َعليهم، وقد ساعد االستعامر املسترشقني يف دراساهتم وذلل هلم مجيع الـصعاب  ّ ُ

 فكـان « وهكـذا اهـتم االسـتعامر باحلركـة االستـرشاقية التي تعرتض طريقهم ،

َامهلا ُوكان قناصلهم يف  بلدان الرشق ع، ملوك الدول االستعامرية رعاهتا  ّ« ))١١((.  

ولقد أسهمت الدراسات االسترشاقية بالنـصب الـوافر واجلهـد الواسـع يف 

ء والنفـوس متكني االستعامر الغريب يف البالد اإلسالمية ، وحماولة هتيئـة األجـوا

لقبوله واخلضوع لواليته ، ورأينا كثريين مـن املستـرشقني ارتـضوا أن يـسخروا 

ـــة  ـــدعم احلرك ـــم ، ب ـــسلمني وإذالهل ـــر امل ـــبيل قه ـــاهتم يف س ـــم وإمكان علمه

، كـانوا سياسـيني ينفـذون رغبـات االسـتعامر الغـريب«االستعامرية، فكثري منهم 

سـانت "و ، "وق دراكـود"و ، "هـانوتو"و ،  "لـويس ماسـنيون"فاملسترشقون 

ـــة يف بالدهـــموغـــريهم كـــانوا أعـــضا، "هلـــري وكـــانوا ، ء يف املجـــالس النيابي

                                      
 .٢٠ص، زكريا هاشم،  املسترشقون واإلسالم)١(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٦٣

٦٣ 

  .))١١((» ين لوزارات اخلارجية فيهامستشار

تعمرات الفرنـسية يف شـامل ً يعمـل مستـشارا لـوزارة املـس"ماسنيون"وكان       

خـدم و، ، وكان الراعي الروحي للجمعيات التبشريية الفرنسية يف مـرصأفريقيا

  .))٢٢((باجليش الفرنيس مخس سنوات يف احلرب العاملية األوىل 

إدوارد هنـري "وقد كان من املسترشقني املعاونني لالحتالل الربيطاين ملرص 

ــاملر  ــ ١٨٤٠ِب ــي، "١٨٨٣ـ ــدو س ــات ب ــضلعا يف هلج ــريا ومت ــان خب ــذي ك ناء ْال

ِم اسـتدعي إىل مـرص١٨٨٢ سـنة "عـرايب"وملا نشبت ثورة ، وعاداهتم فتـه وكل، ُ

ًفمنحهم بدرا من الذهب ، ُكومته باالتصال ببعض شيوخ البدوح َ ِ َ
ِّثـم عـني ، ))٣٣(( ُ

  . ))٤٤((رئيسا ملرتمجي القوة الربيطانية يف مرص 

 املنــدوب الــسامي لالحــتالل "اللــورد كرومــر"وال ننــسى يف هــذا املجــال 

َوالـذي كـان العقـل املـدبر، الربيطاين يف مـرص ِّ َوالـذراع الفاعلـة لكـل جـرا، َ ئم َ

 . ِّستعمر اإلنجليزي الغشوم يف مرصامل

ِومن املسترشقني من كان من أفراد
مثـل ،  القـوة العاملـة يف جيـوش بالدهـمَ

م َّمقـد" الذي كان يعمل يف وظيفة "السري جون مالكوم"اإلنجليزي املسترشق 

                                      
، دار األرقـم ، ٩١ص، سعد الدين صالح . د، ألساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم ا)١(

، أنور اجلنـدي، الفكر اإلسالمي: ًنقال عن، م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ط األوىل ، مرص، الزقازيق

 .    ٢٠٠ص 

 .  بترصف ٤٥٠ص،   الفكر اإلسالمي احلديث)٢(

و خيتلـف بـاختالف ، م يف العطايـاَّيقدتعامل به وُكيس فيه مقدار من املال ي) ة َرْدَالب( ) 3(

  .٤٤/ ١املعجم الوسيط . العهود

 . بترصف٦٥/ ٢، املسترشقون ) 4(



  االستشراق       

 ٦٤

٦٤  

 . ))١١((  ـ" نجيب العقيقي " بحسب ما ذكر ـ "يف اجليش

،  يف اجلـيش الربيطـاين"عقيد"تبة  بر الذي كان"فردريك بيك"واملسترشق 

 .) ) ٢٢(( صفحة ٤٩٢يف ، تاريخ رشق األردن وقبائله : ومن كتبه

ــل ــدي األص ــرشق اإلرلن ــسية ، ٌّواملست ــيس اجلن ــالن  "ُّالفرن ــارون دي س  الب

  . ) ) ٣٣((ِ الذي كان يعمل مرتمجا يف وزارة احلربية الفرنسية "م ١٨٧٨ـ ١٨٠١

 رئـيس قـسم قـوانني األحـوال "درسونأن"واملسترشق الربيطاين الربوفسور 

 الدراســات الــرشقية يف الشخــصية املعمــول هبــا يف العــامل اإلســالمي، يف معهــد

، من كليـة الالهـوت يف جامعـة كمـربدج، وهذا املسترشق متخرج جامعه لندن

وكان من أركان حرب اجليش الربيطاين يف مرص خالل احلـرب العامليـة الثانيـة ـ 

وقـد تعلـم ،  ـ رمحـه اهللا"مـصطفى الـسباعي"للـدكتور كام ذكر هو ذلك بنفـسه 

َّ من اختالطه بالشعب املرصي حني توليه عمله العسكري َ املرصيةَيةّالعام َِّ  ملاو، ّ

وشــغل ،  مــن اخلدمــة العــسكرية إىل اجلامعــةعــاد إىل لنــدن بعــد احلــرب انتقــل

  .))٤٤((الوظيفة املشار إليها 

عمــل الدارســني لإلســالم مــن  وينطــوي «: "ّحممــد البهــي"يقـول الــدكتور 

 :نياملسترشقني عىل نزعتني رئيسيت

                                      
   .٢/٥٣، السابق )  1(

 . بترصف ٢/١٠٨، املسترشقون ) (2

  . بترصف ١٨٠/ ١السابق ) 3(

، االستــرشاق ١٣ ـــ١٢ص ، الــسنة ومكانتهــا يف التــرشيع اإلســالمي: راجــع) (4

  .   ٥٢ ـ ٥١ص ، واملسترشقون



  بني احلقيقة والتضليل

  ٦٥

٦٥ 

 متكـــني االســـتعامر الغـــريب يف الـــبالد اإلســـالمية ، ومتهيـــد :النزعـــة األوىل

 .ّالنفوس بني سكان هذه البالد لقبول النفوذ األوريب والرضا بواليته 

بـست  الروح الصليبية يف دراسة اإلسالم ، تلك النزعة التي ل:النزعة الثانية

 .ثوب البحث العلمي ، وطالها خدمة الغاية اإلنسانية املشرتكة 

ِّويبــني أن مظهــر النزعــة االســتعامرية يــتجيل يف [  إضــعاف القــيم : ًأوال ] : ُ

( » ًوثانيا يف متجيد القيم املسيحية الغربية. اإلسالمية 
)١١((  .    

الثنـني وما بني ا، وهذا مثال خطري يدل عىل تسخري االستعامر للمسترشقني 

 .من تعاون وترابط وثيق 

 يف أواخر القرن التاسـع عـرش وأوائـل « :يقول الدكتور عبد املتعال اجلربي 

واجهت هولندا حركة إسالمية وطنية تعـارض التـسلط ] العرشين[ هذا القرن 

ِّوعجــزت هولنــدا عــن مواجهــه هــذا املــد اإلســالمي ، االســتعامري الــصليبي  ِّ

 رشكت داكـنج «عندما تأسست أول منظمة إسالمية ِّالتحرري الذي بلغ غايته 

 وسلطاهنا وبني كل مـن "اجته  " وظهرت العالقات الطيبة بني مسلمي »إسالم 

 .واخلالفة العثامنية  "سومطره"

 سـنوك هـورو "واستقر تفكري ساسة هولندا عىل جتنيد املسترشق اهلولنـدي 

َ لدراسـة خطـة تعجـز احلركـة اإلسـالمية عـن "جونجى  َ ُ ِ إن مل تقتلهـا ، ، املـسري ُ

 مركـز التـأثري الواسـع "اجتـه "  عـىل أرض سـلطنة "سنوك " وهبط املسترشق 

عــىل احلركــة اإلســالمية ، يــدرس األمــر عــىل الطبيعــة ثــالث ســنوات ، ونــرش 

َأشـار فيـه إىل نقـط الـضعف التـي اكتـشفها يف ، "اجتـه " تقاريره يف كتاب سـامه  ُ

                                      
 .  ٤٣ص،   الفكر اإلسالمي احلديث)١(



  االستشراق       

 ٦٦

٦٦  

إن هـذه احلركـة : وقال ، المية يف أندونيسيا املجتمع اإلسالمي واحلركات اإلس

ِوالقـضاء عليهـا بقـوة اجلـيش واعتقـال زعامئهـا ، ُال يمكن رضهبا مـن اخلـارج 
ُ

إذ إن العقيدة اإلسالمية متمكنة مـن نفـوس املـسلمني ، وهلـذا ، ِوإلغاء نشاطها 

وجب أن يكون االجتاه إىل رضهبا من الداخل عن طريق زرع بـذور اخلـالف يف 

ها ، وتشكيك القائمني عليها ، وتوريد آراء وعقائـد جديـدة إىل املنطقـة ، صفوف

 .وأهم هذه اآلراء نرش التيار القومي والتيار املاركيس 

أو بينهـا  ، "سـومطره "   و "اجتـه " ّفعن طريق القومية تنحل الـروابط بـني 

عف وبينها وبني كافة القـوي والـشعوب اإلسـالمية ، كـام تـض ، "تركيا " وبني 

 .  احلركة اإلسالمية العاملية بشل احلركة يف أندونيسيا عقوة اندفا

أما التيار الشيوعي فهو كفيل ببث اإلحلاد ونرش الفـساد ، وشـغل الـوطنيني 

 .))١١(( »بمحاربته ، وهبذا ينشغلون عن قبضة هولندا ومؤسساهتا 

          أن ا  رول اق اا
 :  

َ اجلدير بالذكر أن الدول االستعامرية قد اجتمعت كلمتهـا عـىل أن هذا ومن

اخلطر األكرب الذي يتهددهم إنام يكمن يف اإلسـالم ومتـسك املـسلمني بـه، فهـو 

يأبى عىل أتباعه املذلة واالستكانة، ويأمرهم باجلهاد وحترير األوطان، ويعـدهم 

ــسنيني ــدى احل ــداد ا: بإح ــأمرهم بإع ــشهادة ، وي ــرص أو ال ــدة والوحــدة الن َلع

ًوغري ذلك من املبادئ التي تشكل هتديدا فعليـا للمـستعمر ، واإلخاء فيام بينهم  ً ِ

 العظيم وإضـعاف فاتفق رأي هذا املستعمر عىل رضورة حماربة الدين، األجنبي

                                      
 .    ١٦٠ـ ١٥٩ص ،  االسترشاق وجه االستعامر الفكري)١(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٦٧

٦٧ 

 . بينهم وبني تطبيق مبادئه ة، واحليلولمتسك املسلمني به

 : م ١٩١٠ قرر املؤمتر االستعامري يف برلني «ولقد 

إن ارتقاء اإلسالم يتهدد نمو مستعمراتنا بخطر عظـيم ، لـذلك فـإن املـؤمتر 

ّاالستعامري ينصح للحكومة بزيادة اإلرشاف واملراقبة عىل أدوار هذه احلركة ، 

واملؤمتر االستعامري يشري عىل الـذين يف أيـدهيم زمـام املـستعمرات أن يقـاوموا 

ن يزيلـوا العراقيـل عـن طريـق وأ، كل عمل مـن شـأنه توسـيع نطـاق اإلسـالم 

 » انتشار التبشري
 .  

الزعيم الربيطاين الذي احتلت بريطانيا مـرص عـام " جالد ستون " ويقول 

 :م يف عهد وزارته١٨٨٢

بـل ..ً ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوربـا الـسيطرة عـىل الـرشق«

  . » وال أن تكون هي نفسها يف مأمن

 :   بمناسبة مرور مائة عام عىل احتالهلا ـ  ـ اجلزائر ويقول احلاكم الفرنيس يف

َّ جيب أن نزيل القرآن العـريب مـن وجـودهم ، ونقتلـع اللـسان العـريب مـن « َّ

  .))١١ ( (» ألسنتهم ، حتى ننترص عليهم

ِّوقد سخر املسترشقون يف العمل عـىل مكافحـة اإلسـالم وإضـعاف شـأنه  ُ ،

 . تنفيذا لتلك املخططات االستعامرية 

 واألقبح مـن ذلـك... «  : " استيفان فيلد "قول املسترشق األملاين املعارص ي

روا معلومـاهتم عـن اإلسـالم ّخسـأنه توجد مجاعة يسمون أنفسهم مستـرشقني 

                                      
وفيـه ،  باختـصار٧٦ ـ  ٧١ص ، للمؤلف، ع الغزو الفكري التحدي واملواجهة يراج)١(

 .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١ط األوىل ، مرص، املنصورة، دار الكلمة، املراجع التي أخذ عنها
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ال بد أن يعـرتف وهذا واقع مؤمل ،  سبيل مكافحة اإلسالم واملسلمنيوتارخيه يف

      .  ))١١(( »به املسترشقون املخلصون لرسالتهم بكل رصاحة 

ا   اقلدور ا ما 
ا :  

وال يفوتنا يف هذا املجال أن نشري إىل الدور اخلطري للحركـة االستـرشاقيه يف 

تثبيــت أركــان االســتعامر اليهــودي الــصهيوين لفلــسطني املــسلمة ، وحمــاوالت 

 .ه اجلشعة تربيره وإضفاء الرشعية عىل وجوده وممارساته العدوانية وأطامع

ــود ميــدان  ــدوافع وراء دخــول اليه ــن أكــرب ال ــول بــأن م ــد ســبق الق ولق

َاالسترشاق األسباب السياسية التي هتد ، ثـم ًف إىل خدمة الصهيونية فكرة أوالَ

 .ًدولة ثانيا

، أن وجـودهم يعتقـدون كغـريهم مـن أعـداء اإلسـالمواليهـود ـ ال شـك ـ 

ّاالســتعامري يف فلــسطني ال هيــدده يشء مثــل وأن علــيهم لــضامن ،  اإلســالمَّ

ِبقائهم، أن يعملوا عـىل مكافحتـه ، ورضب احلركـة اإلسـالمية أيـنام وجـدت ،  ُ َ
ِ

ْ

  .ّندوا كل السبل إلنجاح هذا العملوجي

 .وقد صدرت أقوال عن رموز االستعامر اليهودي تؤكد عىل تلك احلقيقة 

 :و الصهيوين األسبق درئيس وزراء الع "بن جوريون"قال 

 للتفاهم والتعامل مـع العـرب ٌّهم رشط رضوريَاملسلمني وتصفيتن كبت إ

للباطــل بــام يفرضــه    أي متــسكهم بــاحلق ومقــارعتهم (ألن عقيلــتهم املتعــصبة

  .أكرب عقبة يف طريق السالم  ل ِّتشك ) اإلسالم

                                      
 . ٥٥: ٥٤ص، اق واخللفية الفكرية االسترش)١(
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 . إن أخيش ما نخشاه أن يظهر يف العامل العريب حممد من جديد:  ويقول أيضا

إن أخطر ما يتهدد مـستقبل إرسائيـل ) : م ١٩٧٨أيلول ٨( وقال راديو إرسائيل

 .هو استيقاظ الروح اإلسالمية من جديد 

ــدركوا أن اخلطــر احلقيقــي الــذي يواجــه  َّإن عــىل اليهــود وأصــدقائهم أن ي

إرسائيل هو خطر عودة الروح اإلسالمية إىل االسـتيقاظ مـن جديـد ، وإن عـىل 

دهم إلبقاء الروح اإلسالمية خامـدة ، كل املحبني إلرسائيل أن يبذلوا كل جهو

ألهنــا إن اشــتعلت مــن جديــد فلــن تكــون إرسائيــل وحــدها يف خطــر ، ولكــن 

  .))١١((احلضارة الغربية ستكون يف خطر 

ولقد غزا املستـرشقون اليهـود ومنـارصوهم  املوسـوعات العلميـة الثقافيـة 

دم األطـامع بأفكارهم االستعامرية التي تطمس احلقائق ، وتزور التـاريخ بـام خيـ

 .االستعامرية الصهيونية يف فلسطني 

ويف هذا الصدد يقول الدكتور كامل العسيل يف مقابلة أجرهتـا معـه صـحيفة 

 : ما ييل ١٥/٥/١٩٨٢الدستور األردنية يف 

ــة « ــوعة الربيطاني ــة للموس ــراءة رسيع ــا " إن ق ــديا بريتانيك ــسايكلو بي  " إن

" واملوســوعة الفرنــسية ، األملانيــة واملوســوعة " مــاير " واملوســوعة األمريكيــة 

،  تؤكــد أن هــذه املوســوعات تتبنــى بجــالء وجهــة النظــر الــصهيونية "الروس 

ًوتدافع وترص مجيعـا عـىل إطـالق اسـم  ّ
  ،" فلـسطني " عـىل " أرض إرسائيـل "ِ

وتزعم أنه مل يكن هناك يف التاريخ وال يف القانون الدويل بلـد يـدعي فلـسطني ، 

دأ تــاريخ القــدس بمملكــة داود وســليامن، متجاهلــة أن وهــذه املوســوعات تبــ

                                      
 .وفيه املراجع التي أخذ عنها، ٧٣ ـ ٧٢ ص ،الغزو الفكري التحدي واملواجهة) 1(
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 .القدس الكنعانية قامت قبل داود وسليامن بألفي سنة عىل األقل 

 إىل أن املوسـوعة اإلسـالمية قـدـ بأسى ومرارة  ـ "العسيل  "ويشري الدكتور 

ِعهدت إىل هيودي صهيوين ليكتب هلا الفصل اخلاص بالقدس  َ. 

 التــي تــصدر يف " انــسيكلوبيديا نيــو كاكــستون "وتعتــرب املوســوعة املــسامة 

ُبريطانيا من أشد املوسوعات هتجام عىل العرب واملسلمني ، وقد منع  تداوهلا يف ً

ـــة ـــبالد العربي ـــة معظـــم ال ـــرة املعـــارف الربيطاني ـــرب دائ  بريتانيكـــا "، كـــام تعت

رء ، ويستطيع املـًوعات الوثائقية وأكثرها انتشارا من أشهر املوس"انسيكلوبيديا 

أن يكتـــشف الـــسموم الـــصهيونية يف ثنايـــا صـــفحات هـــذه املوســـوعة بكـــل 

 .))١١((»وضوح

ى الــسموم الــصهيونية قــد امتــدت إىل  ويتعــاظم حــني نــراألســىويــشتد  «

موسوعة تصدرها منظمة اليونسكو الدولية التي يشكل املال العريب اإلسـالمي 

نس البـرشى تـاريخ اجلـ" عصب ميزانيتها ، ففي املجلد الثالـث مـن موسـوعة 

احلــضارات الكــربى يف  العــرص : (  وحتــت عنــوان "وتقدمــة الثقــايف والعلمــي 

 :يطالعنا التعريف الوقح التايل لإلسالم ) الوسيط 

باإلضـافة ، َّإن اإلسالم هو تركيب ملفق من املذاهب اليهوديـة والنـرصانية 

،  مية قبليـة إىل التقاليد الوثنية العربية التي أبقى عليهـا اإلسـالم كطقـوس إسـال

 .  ))٢٢((  »ًجتعلها أكثر رسوخا يف العقيدة  

                                      
، دار عـامر، ١١٥ص،  السيطرة الصهيونية عىل وسائل اإلعالم العاملية، زياد أبو غنيمة)١(

 .  م ١٩٨٤ هـ ١٤٠٤ط األوىل ، األردن

 .    ا ما بعدها ، وينظر أيض١١٧، ١١٦ص ،  السابق)٢(
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َّوأما عام تقيـأه املستـرشقون اليهـود مـن كتابـات تطفـح بالـضغينة والعـداوة 

ــال  ــدزهير " لإلســالم مــن أمث ــسون " ، و "جول ــل ولفن ــسيم " و " إرسائي مك

، لكنـه يف حقيقـة ببعض املواقف املناهضة للصهيونيةلذي تظاهر ا" رودنسون 

برنـارد لـويس " و " مرجليـوث " من أعداء اإلسالم وأقـسى مهامجيـه، وأمره 

 . ، وغريهم فهذه الكتابات ال خيفى أمرها "كارل بروكلامن " ، و "

          اقا   ل ة و
  : اوع اري ادي 

َومن أجل التمكني لالستعامر الصهيوين واحتالله أرض فلسطني  ِ
ِوحماولة ، ِّ

ِإطالـــة أمـــده إىل األبـــد ؛ يقـــوم املستـــرشقون اليهـــود عـــىل وجـــه اخلـــصوص 

   .بالدراسات التي تضمن هلم حتقيق تلك الغاية

ً ـ وتعد وثيقـة خطـرية دالـة من أخطر الدراسات التي متت هبذه اخلصوصو ًُّ

َّعىل النشاط االسترشاقي املسخر خلدمة املـرشوع االسـتعامري اليهـودي ـ تلـك 

سة اخلطرية التـي تنطـوي عـىل تـصور وخمطـط لتفتيـت العـامل اإلسـالمي، الدرا

ــل  ــة اإلســالمية وحتويلهــا إىل ركــام مــن الطوائــف واملل وتفكيكــه وإلغــاء األم

ِوالنحل واملذاهب واألقوام واألعراق ، لضامن العلو اإلرسائييل وهيمنة اليهود 
ِّ ِّ ُ

 .اإلسالم ليس فقط عىل فلسطني ، وإنام عىل وطن العروبة وعامل 

ُّوقــد أعــد هــذه اخلطــة وصــاغها املستــرشق الــصهيوين  ُ َ ، "  برنــارد لــويس "ّ

التي "  Executive Intelligence research project  "ونرشهتا جملة

والتــي خيطــط فيهــا لتقــسيم ، )البنتــاجون ( تــصدرها وزارة الــدفاع األمريكيــة 

 .الرشق إىل دويالت إثنيه أو مذهبية 
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ــن ــشف ع ــد ك ــذا      وق ــاغها ه ــي ص ــصهيونية الت ــتعامرية ال ــة االس ــذه اخلط  ه

  :))١١ ( ( ونتابع معه عرضها وهو يقول ،" حممد عامرة "؛ الدكتور املسترشق 

 :وبموجب تلك اخلطة يدعو برنارد لويس إىل 

ضم إقليم بلوشستان الباكستانى إىل منـاطق البلـوش املجـاورة  - ١

 .يف إيران ، وإقامة دولة بلوشستان 

ـــيم  - ٢ ـــم اإلقل ـــاطق ض ـــستان إىل من ـــن ا لباك ـــريب م ـــشاميل الغ ال

 .البوشتونيني يف أفغانستان ، وإقامة دولة بوشتونستان

ضم املناطق الكرديـة يف إيـران والعـراق وتركيـا ، وإقامـة دولـة  - ٣

 .كردستان 

إن اقتطاع املناطق الكرديـة والبلوشـية مـن إيـران ، يفـتح ملـف  - ٤

 ، مما حيقق إقامـة الـدويالت التقسيم الداخيل إليران يف ضوء الواقع اإلثني

 :التالية 

 .ب ـ  ودويلة أذربيجان.                                أ ـ دويلة إيرانستان 

 .د ـ ودويلة عربستان .                         ج ـ ودويلة تركامنستان 

 : ـ إقامة ثالث دول يف العراق٥

 . والثانية سنية عربية يف الوسطب ـ      .   أ ـ إحداها كردية سنية يف الشامل 

                                      
املرشوع الصهيوين لتفكيك : (  بعنوان " حممد عامرة "ُيراجع دراسة لألستاذ الدكتور  )(1

ِنرشت يف جريـدة ، ) العرب واملسلمني  يف  ، ٤ص ، ١١٧٦عـدد ،  املـرصية " الـشعب "ُ

 .   م ١٩٩٧ و من يولي٨هـ  ١٤١٨ من ربيع األول ٣الثالثاء 
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 .ج ـ والثالثة شيعية عربية يف اجلنوب 

 : ـ إقامة ثالث أو أربع دول يف سوريا ٦

 ) .نصريية ( ب ـ  وثانية علوية .                              أ ـ منها واحدة درزية 

 .ج ـ وثالثة سنية 

 : ـ وتقسيم األردن إىل كيانني ٧

ــدو  ــسطينيني .أ ـ أحــدمها الب ــر للفل ( ،                                         ب ـ واآلخ

  ) !.دون إشارة إىل الضفة الغربية لألردن التي ستضمها إرسائيل 

التـي  أما العربية السعودية فسوف حيسن إعادهتـا إىل الفسيفـساء القبليـة ـ ٨

 الوزن سوى بحيث ال يعود هلا من، م ١٩٣٣كانت فيها قبل إنشاء اململكة سنة 

 !  األخرىجما للكويت والبحرين وقطر وإمارات اخللي

 : قامةإعاد النظر يف اجلغرافيا السياسية للبنان عىل أساس  ـ ي٩

 . شيعية  ودويلةب ـ.                                 دويلة مسيحيةأ ـ 

 . ية ودويلة درزد ـ.                                      دويلة سنيةج ـ 

 .علوية دويلةهـ ـ 

  :ـ تقسيم مرص إىل دولتني عىل األقل١٠

 .  والثانية قبطية ـب.                           واحدة إسالمية ـأ

  :فصل جنوب السودان عن شامله لتقام فيهي ـ١١

 .ب ـ ودولة عربية يف الشامل .              أ ـ دولة زنجية مستقلة يف اجلنوب 

بحيـث تقـام للرببـر ، ر يف اجلغرافيا السياسية للمغرب العريب ـ يعاد النظ١٢
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 .أكثر من دولة حسب التوزيع واالنتامء القبليني 

 كذلك يعاد النظر يف الكيان املوريتاين ، من خالل الرصاع القـائم بـني -١٣

 .العرب والزنوج واملولدين 

 سـنة " سيكس بيكو "وتفتيت  جتزئه «وبعد هذا التخطيط الذي يضيف إىل 

 برنــارد "يــضيف ، أكثــر مــن ثالثــني دويلــة عرقيــة ودينيــة ومذهبيــة » م ١٩١٦

ــويس  ــه "ل ــس« :  قول ــة ال تعك ــة للمنطق ــة احلالي ــصورة اجلغرافي ــة إن ال  حقيق

عـىل الـسطح : وإن ما هو عىل السطح يتنـاقض مـع مـا هـو يف العمـق ، الرصاع 

 ال تعتـرب نفـسها كيانات سياسية لدول مستقلة ، ولكن يف العمق هنـاك أقليـات

ِّبـل وال تعتـرب أن هـذه الـدول تعـرب عـن احلـد األدنـى مـن ، َّممثلة يف هذه الدول 

  .»تطلعاهتا اخلاصة 

وهو يريـد تفتيـت األقـوام وامللـل واملـذاهب ، فاملخطط ال يرى إال الرصاع 

كل ذلك حلـساب جعـل الطوائـف ، إىل دويالت ليس هلا أدنى مقومات الدول 

 جتمعهـا روابـط األمـة الواحـدة أو احلـضارة الواحـدة والتـي مل اليهودية التي ال

ِتقــم عــرب تارخيهــا الطويــل دولــة متحــدة ؛ كــل ذلــك حلــساب أن تــصبح هــذه  ُ

َالطوائف الدولة املهيمنة عىل وطن العروبة وعامل اإلسالم  َ! 

 «: ، يفـصح برنـارد لـويس عـن هـذا املقـصد ، فيقـول يف هـذا املخطـط نعم

ن أن مجيع هذه الكيانات ، لن تكون فقط غـري قـادرة عـىل أن ويرى اإلرسائيليو

تتحد ، بل سوف تشملها خالفات ال انتهـاء هلـا عـىل مـسائل حـدود وطرقـات 

 .إلخ ...ومياه ونفط وزواج ووراثة 

ًونظرا ألن كل كيان من هذه الكيانـات سـيكون أضـعف مـن إرسائيـل فـإن 



  بني احلقيقة والتضليل

  ٧٥

٧٥ 

  .»هذه ستضمن تفوقها ملدة نصف قرن عىل األقل 

ــون  ــريب يك ــرشوع الغ ــساب امل ــف حل ــييل املوظ ــو اإلرسائ ــبيل العل ــي س فف

التخطيط والتنفيذ لتفتيت وحدة األمة اإلسالمية إىل ذرات مـن األقـوام وامللـل 

 حممـد "الـدكتور هـ كالم .أ. والنحل واملذاهب والطوائف واألعراق واأللوان 

  ."عامرة 

يه احلركة االستـرشاقية كـام م الدافع االستعامري  اللعني يف توجّكَوهكذا حت

 .ب ِّ املتعصُّ الدينيُم فيها وسيطر عليها من قبل الدافعّكَحت
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لقد برز هذا الـدافع مـع بدايـة اسـتقالل البلـدان اإلسـالمية عـن االسـتعامر 

م أقامــت ثــ،  بــالده أكثــر عنــدما رجعــت جيــوش املــستعمر إىل ، وجتــىل الغــريب

وصـار هلـا سـفارات ،  اإلسـالمية الـدولالدول الغربية عالقات دبلوماسية مع 

يقومـون عـىل رعايـة ، ُوملحقـون ثقـافيون وعـسكريون وغـريهم ، وقنصليات 

 .مصالح تلك الدول الغربية 

      دا  ول اص ا
ا:  

واالسرتشــاد ،  املستــرشقني والــدول الغربيــة تظــل دائــام بحاجــة إىل مــشورة

بآرائهم ونصائحهم عند رسم سياسـتها اخلارجيـة يف بـالد الـرشق اإلسـالمي ، 

كام أهنا حتتاج إىل من يرصد هلا باستمرار واقـع تلـك الـبالد ، ومـا متـوج بـه مـن 

تيارات أو حركات مناوئة أو ممالئـة هلـا وملـصاحلها ، ونحـو ذلـك مـن األمـور ، 

صـصني يف دراســة الـرشق اإلسـالمي دراسـة دقيقــة ، َوهـذا يتطلـب إجيـاد متخ

ْومنحهم الرعاية الشاملة والدعم الالزم ، ماديـا ومعنويـا، ألجـل احلفـاظ عـىل  � � َ

مصالح الغرب يف منطقة الرشق اإلسالمي ، تلك املصالح التي يتشبث هبـا وال 

ًأو يفرط فيها أبدا ، يمكن أن يستغني عنها  ِّ. 

والواقـع أن رجـال الـسياسة يف الغـرب .. . « :لبـانيقول الدكتور إبراهيم ال

، )كليـات اللغـات الـرشقية يف أوربـا ( عىل صلة وثيقة بأسـاتذة هـذه الكليـات 
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ــسياسة  ــشئون ال ــرارات اهلامــة يف ال ــل أن يتخــذوا الق وإىل آرائهــم يرجعــون قب

ــرشقني  ــار املست ــد كب ــمعت أح ــد س ــالمية ، وق ــة واإلس ــاألمم العربي ــة ب ِاخلاص َ ُ ْ

ْمامي فيـذكر أن مـسرت يتحدث أ
�كـان قبـل أن يـضع قـرارا سياسـيا يف "  إيـدن "ِ ً

ثـم ، ِشئون الرشق األوسط ؛ بجمع املسترشقني املستعربني ويستمع إىل آرائهـم 

ِهذا إىل أن بعضهم كان يؤسس صـالت ، يقرر ما يقرر يف ضوء ما يسمعه منهم  ِ

ًه الـصالت سـتارا ويتخـذ مـن هـذ، ٍصداقة بالبارزين من رجـال األمـة العربيـة 

 .  ))١١((  »ِيقوم من ورائه بأعامل التجسس يف أثناء احلرب 

مثل املستـرشق ، َومن املسترشقني من كان يعمل يف السلك السيايس لبالده 

 " العقيقـي"  حيث أورده "م ١٨٤١ـ ١٧٩٣  السري وليم ماكنجتن "الربيطاين 

ِ سيايس ؛ قصد مدراس « : وذكر أنه 
َ ،  )١٨١٦( غال  البنوعمل يف،  )١٨٠٩( ٌّ

ِّوعـني سـكرتريا للــورد  ( ثـم أمينــا للحـاكم العــام ،  ) ١٨٣٠ ( " ولـيم بنتــنج "ُ

٢٢((  » ) ١٨٣٧((  . 

ِ الــذي أحلــق بالــسلك "م ١٨٧٧ـــ ١٨١٧ِ بــيلن "واملستــرشق الفرنــيس  ُ

ِّوالقسطنطينية حيث رقي إىل درجة ، والقاهرة ، فتنقل بني سالونيك ، السيايس  ُ

 .) ) ٣٣ ( (قنصل

                                      
ــة الف)١( ــرشاق واخللفي ــة االست ــن د، ٥٨ص ، كري ــال ع ــان. نق ــر١٨ص ، اللب : ، وانظ

 .١٧٣ص ، االسترشاق وجه لالستعامر الفكري 

وقد أسـهم يف ، ورئيس وزراء بريطاين سابق،  وزير خارجية" أنتوين إيدن "هو  "إيدن "و 

 .   م ١٩٥٦العدوان الثالثي عىل مرص سنة 

   .٥٣/ ٢املسترشقون ) 2(

   .١٨٧/ ١السابق ) 3(
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 ف ا            ة إ  ب
:  

َثم إن النفسية األوربية الكارهة لإلسالم واملتخوفة مـن عـودة سـلطانه مـن  َ َ

�جديد مل تـزل باقيـة ، وال يـزال الغـرب يـرى يف اإلسـالم عـدوا هيـدد حـضارته 

ة الغربية املادية بقدرته احليوية عىل االنتشار والتوسع ، وبام يملكه من نظرة كليـ

 . متكاملة للكون واإلنسان واحلياة 

ٍومتابعـة دائبـة للـصحوة اإلسـالمية ، ُومن أجـل هـذا فهـم عـىل يقظـة تامـة  ٍ
َ

ِّورصـد حثيـث حلركـة املـد اإلسـالمي ، وجاهـدون يف العمـل بكـل ، املعارصة  ِّ ٍ ٍ
ْ

السبل لوقف مسريته وحمارصته داخل أقطاره ،  بـل ومزامحتـه والتـضييق عليـه 

َواحليلولة دون تبنـي اإلسـالم مـنهج حيـاة يف الـبالد اإلسـالمية ، يف عقر داره ،  ِ ِّ

ْوخاصة بعد اهنيار ما كان يعرف باالحتاد السوفيتي يف العقد األخري مـن القـرن  ِ
َ ُ

َّوانتهـاء مـا كـان يـسمى بـاحلرب البـاردة بـني املعـسكرين الـشيوعي ، العرشين  ُ

 . ْوالرأساميل 

ِشاعة األفكار والتوجهـات التـي تـضعف ثم إن الغرب ال يزال يتبني بقوة إ ُ ّ َ

ِمثل الـدعوة إىل القوميـات ، وإحـالل اللهجـات العاميـة ، من متاسك املسلمني 

ِحمل الفصحى ، والرتويج للعلامنية يف الـبالد اإلسـالمية وتزيينهـا حلكـام العـامل  ِ

ِويفـسحوا املجـال لـدعاهتا ، وهـذ، العريب واإلسالمي ،  فيسهروا عىل محايتها  ِ
ا ُ

ِّوأمثالــه مــن شــأنه أن يعبــد الطريــق للهيمنــة الغربيــة عــىل الــرشق اإلســالمي ،  ُ

ّويبقي عىل تبعية هذا الرشق للغرب األوريب  ُ
ِ. 

ومن ناحية أخرى فإن الدول الغربية تقف وقفة يقظة يف وجـه أيـة دعـوة أو 

وعـودة ، حركة إسالمية صادقة وجادة يف العمـل مـن أجـل التمكـني لإلسـالم 
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� إىل التمــسك بــه ، وتطبيــق رشيعتــه تطبيقــا شــموليا يعيــد للمــسلمني املــسلمني ً

ّجمدهم وعزهم كام كانوا يف سالف عهدهم ، ولذلك يتابع الغـرب مـسرية هـذه  ِ

ًالدعوات اجلادة ويرصد حركتها ، ويقوم املسترشقون بدراسـتها متهيـدا لوضـع  ّ

 .ِّالتصورات واخلطط الالزمة لشل فاعليتها والقضاء عليها 

واملخــابرات األمريكيــة بوجــه ،  وتتعــاون املخــابرات الغربيــة بوجــه عــام «

وبخاصــة مراكــز ، مــع مراكــز الدراســات االستــرشاقية ، خــاص تعاونــا وثيقــا 

وال سيام فيام يتعلـق بالـصحوة اإلسـالمية ، دراسات الرشق األوسط يف الغرب

 . وتطوراهتا

ــائق أخــريا أن املستــرشق اليهــودي األ ــاداف "َّمريكــي َّوقــد كــشفت الوث  ن

ُّويعـد مـن (  مدير مركز دراسـات الـرشق األوسـط بجامعـة هارفـارد "سفران 

وكـان مـديره األسـبق املستـرشق الربيطـاين ، أخطر املراكز يف العامل الغـريب كلـه 

�قــد تلقـى رس) هـاملتون جـب 
ِ  دوالر مـن املخـابرات املركزيــة َ ألــف٤٥َا مبلـغ َّ

ــة  ــؤمتر دويلCIAاألمريكي ــد م ــولية  لعق ــن األص ــذي (  ع ــصطلح ال ــو امل وه

ِيطلقونه يف الغرب عىل الصحوة اإلسالمية 
وكان سيقال عنه ـ كالعـادة ـ إنـه ، ) ُ

  .  ))١١((  »مؤمتر للبحث العلمي النزيه 

 مـا تقـوم بـه الـدول الغربيـة مـن متابعـة دقيقـة ومن األمثلة يف هذا الـصدد؛

ســسها اإلمــام الــشهيد منــذ أن ظهــرت عــىل يــد مؤ، حلركــة اإلخــوان املــسلمني 

 والعمل الـدؤوب مـن جانـب تلـك الـدول عـىل القـضاء عليهـا ،"حسن البنا"

                                      
، املنتـدى اإلسـالمي، ١٤٥: ١٤٤ص ، أمحـد غـراب . د، سالمية لالسترشاقرؤية إ) (1

ــدن ــة . لن ــايم األمريكي ــة ت ــيام أورده إىل جمل ــد أحــال ف ، ٢٦ص ) م ١٣/١/١٩٨٦( وق

  .٣٨ ـ  ٣٧ص ) م ٢٢/٢/١٩٨٦( واأليكونوميست الربيطانية 
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وإغراء احلكام يف العـامل العـريب بـرضهبا ومـصادرة نـشاطها ، وتـشويه سـمعتها 

�داخليــا وخارجيــا ، مــع أهنــا حركــة تــدعو إىل اهللا باحلكمــة واملوعظــة احلــسنة ،  ً

تغيـري املنكـر ، وهتـدف إىل إجيـاد الفـرد  يف الـدعوة و×وتتبنى منهج  الرسـول 

ــي  ــة ×ُّاملــسلم والبيــت املــسلم واملجتمــع املــسلم ، كــام فعــل النب ــاء دول  يف بن

َّاإلســالم األوىل ، وتــدعو إىل تطبيــق رشع اهللا تعــاىل بــشموله تطبيقــا يتــسنم بــه  ً

ِّاملــسلمون ذرى املجــد ، وقمــة الفــالح والعــز  ــادئ ، ُ ــا مــن مب ــرى ـ انطالق ًوت

َم ـ أن األمة اإلسالمية أمة ذات رسالة ، وعليها أن تقود الدنيا باإلسـالم اإلسال

ِّإىل بر النجاة وشاطئ األمان  إىل غري ذلك مما قامت عليـه ومـن أجلـه مبـادئ .. َ

ـ هذه الدعوة املباركة ، منذ أن صدع هبا مرشدها األول الـشيخ حـسن البنـا   ـ

 .رمحه اهللا ـ 

ِولكن دول الغـرب ـ راعيـة مـرشوع  اهليمنـة الغربيـة الـصهيونية عـىل العـامل َ

ِّاإلسالمي ـ رأت يف تلك املبادئ اخلطر األكرب عليها ، فلم ترتدد يف القضاء عىل 

الدعوة ، وبدأ التخطيط للقضاء عليها باجتامع سفراء انجلرتا وأمريكـا وفرنـسا 

ــةيف  ــد  "مدين ــامعيلية "  فاي ــرص ( باإلس ــن م م ، ١٠/١١/١٩٤٨بتــاريخ ) م

ا اختاذ  اإلجراءات الالزمة بواسـطة الـسفارة الربيطانيـة يف القـاهرة حلـل وقررو

حـسن "اجلامعة، الـذي تـم فـيام بعـد، وأعقبـه اغتيـال مؤسـسها اإلمـام الـشهيد 

  .))١١((هـ ١٣٦٨ِ ربيع اآلخر سنة ٤م املوافق ١٩٤٩ فرباير سنة ١٢ يف "البنا

                                      
، جابر رزق ، ا األرسار احلقيقية الغتيال حسن البن:  لالستزادة حول هذا األمر يراجع )١(

 وما بعدها ، حيث إن فيه وثائق هبذا الشأن ال يتطرق إليهـا ٥٩ وما بعدها ، وص ٤٧ص  

 .  م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ط الثانية ، اإلسكندرية ، دار الدعوة ، الشك 
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" ا الدكتوراه عـن  يف دراسته التي نال هب"ميتشيل . ب.  ريتشارد " ويذكر «

ــسلمني ــوان امل ــا  اإلخ ــيد رض ــد رش ــسلفي عن ــار ال ــتامم " والتي ــذا االه ، أن ه

وقد بـدأت ، بالتاريخ العريب واإلسالمي هو جزء من السياسة األمريكية العليا 

( احلكومــة الفيدراليــة هتــتم بــذلك منــذ اخلمــسينيات ، وظهــر بأمريكــا برنــامج 

أي تعلـم لغـات وأحـوال الـدول األسـيو ، ) التعليم من أجـل الـدفاع القـومي 

ًأفريقية لالنتفاع هبا يف خدمة السياسة األمريكية ، وربام كان االستـرشاق سـتارا 

 .  ))١١(( »للتجسس 

نفسه واحد من املسترشقني العاملني بالـدوائر الـسياسية " ميتشيل " هذا و 

ــاألعامل «يف بالدهــم  يف  وقــد عمــل بالــسلك الــدبلومايس األمريكــي ، قــائام ب

، م ١٩٦٢السفارة األمريكية باليمني الشاميل خالل السنوات التي سبقت ثـورة 

ًوكذلك شغل نفـس املنـصب يف الكويـت ، ثـم عمـل أسـتاذا للتـاريخ املـرصي 

   .))٢٢((  »والعريب احلديث بجامعة ميتشيجان 

ــا « ــائج وغالب ــصحوة نت ــن ال ــاهتم ع ــن دراس ــرشقون م ــستخلص املست ــا ي م

ــصوغوهنا يف صــورة  ِّيقــدموهنا إىل حكومــاهتم وإىل ،  وتوصــياتمقرتحــاتي

لــك لوضــعها موضــع التنفيــذ وذ، ومــات العميلــة يف العــامل اإلســالمياحلك

ــدرجيي ــد يف ك، الت ــب والبعي ــدى القري ــدف عــىل امل ــصحوة هب ــة ال ــة معامل يفي

 . ))٣٣((»تصفيتها

                                      
ريتشارد ، ًنقال عن اإلخوان املسلمون، ١٢٣ االسترشاق وجه لالستعامر الفكري ص )١(

 .   ح عييسمن تقديم صال، ٧ص ، ميتشيل

  .١٧٠ السابق )٢(

 .١٦٣ص ، د غرابأمح. د، رؤية إسالمية لالسترشاق )3(



  االستشراق       

 ٨٢

٨٢  

يف ومن املسترشقني الذين كانوا عىل صلة بدوائر صـنع القـرار وباملخـابرات 

ــد، الغــرب ــسمونه ، ل دراســاهتم عــن الــصحوة اإلســالميةموا خــالوق ــا ي ُّأو م ُ

املقرتحات والتوصيات الكفيلة بمواجهة تلك الـصحوة ) األصولية اإلسالمية(

  : ))١١((والقضاء عليها 

األصـولية يف العـامل (  يف كتابـه " ريتـشارد دكمجيـان "ّاملسترشق األمريكي 

 .م١٩٨٤مريكية سنة الذي صدر يف الواليات املتحدة األ، ) العريب 

ّي يعد من أخطر الذ، " هريمان آيلتس "واملسترشق األمريكي الدبلومايس  ُ

كــام أنــه عمــل يف املخــابرات ، الشخـصيات األمريكيــة اخلبــرية يف العــامل العــريب 

ثم توىل مناصب دبلوماسـية متعـددة يف ، )م ١٩٤٥ـ ١٩٤٢( احلربية األمريكية 

، الريـاض، طـرابلس، صنعاء بغـداد، عدن، دةج، طهران: العواصم اإلسالمية

 .القاهرة 

ــسيايس  ــرشق ال ــايبس "واملست ــل ب ــم" داني ــة ض ــة هام ــد وثيق ــذي أع نها َّ ال

،  تقدم به إىل مركز دراسات الرشق األوسـط بجامعـة هارفـارد ٍخالصة لبحث

  . )املسلمون املتعصبون وسياسة الواليات املتحدة ( بعنوان 

ي الـذ "ريتـشارد ميتـشيل" األمريكية تملخابراُوباإلضافة إىل هؤالء خبري ا

كتـب حيـث ، وسبقت اإلشارة إليه قبل قليل، ألف كتابا عن اإلخوان املسلمني

شأن التعامـل مـع ّهو اآلخر توصيات موجهة إىل احلكومات املواليـة ألمريكـا بـ

َتتضمن التـضييق عليهـا وحـصارها، الصحوة اإلسالمية َوتـصفيتها والقـضاء ، َ

 .  عليها 

                                      
ْحيث ذكر خالصة مـا حوتـه دراسـات وتقـارير هـؤالء ، ١٧١ : ١٥٢ص ، السابق )1(

 .وما تضمنته من حتريض وخطط للقضاء عىل الصحوة اإلسالمية ، املسترشقني
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  ٨٣

٨٣ 

  

ا ا  

���������������� �
 

ومن بني دوافع االسترشاق كان هنـاك الـدافع االقتـصادي ، حيـث رغبـت 

ط جتارهتــا مــع دول الــرشق اإلســالمي، وتــسويق الــدول األوربيــة يف تنــشي

ِ، والبحث عن مواد خام لصناعاهتا ، فلزم األمـر القيـام بـالتعرف عـىل منتجاهتا

وعادات شعوبه ومعتقداهتم ، وتوظيف هذه ، الرشق وطبيعته وجغرافية بالده 

 .املعرفة بالرشق فيام خيدم اهلدف االقتصادي 

وقد سـبقت اإلشـارة إىل مـا جـاء يف تقريـر  املراجـع األكاديميـة املـسئولة يف 

 مـايو ٩جامعة كمربدج بشأن كريس اللغـة العربيـة فيهـا ، يف خطـاب مـؤرخ يف 

: أشار رصاحة إىل خدمة هـدفني، حيث  ّم إىل مؤسيس هذا الكريس١٦٣٦سنة 

ِ تقديم خدمه نافعـة إىل امللـك والدولـة عـن طريـق جتارتنـا «اقتصادي يكمن يف 

،  متجيد اهللا بتوسيع حدود الكنيـسة«، وتبشريي يتمثل يف »مع األقطار الرشقية 

 .))١١(( »والدعوة إىل الديانة املسيحية بني هؤالء الذين يعيشون اآلن يف الظلامت 

كـن أن يـسمي الـدافع االقتـصادي الفـردي والـذي يـشري إليـه وهناك ما يم

 ويبــدو أن أفريقيــا مــن النــاس دخلــوا ميــدان« :  بقولــه" ّ البهــي"الــدكتور 

نــدما ضــاقت هبــم ســبل العــيش ع، االستــرشاق مــن بــاب البحــث عــن الــرزق

، أو دخلوه هاربني عندما قعدت هبم إمكانيـاهتم الفكريـة عـن الوصـول العادية

                                      
، ملحق بكتاب الفكر اإلسـالمي احلـديثاملسترشقون الناطقون باإلنجليزية، :  راجع)١(

  .٤٧٧ص 
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 ٨٤

٨٤  

ً، أو دخلوه ختلصا مـن مـسئولياهتم الدينيـة علامء يف العلو األخرى مستوى الإىل

املبــارشة يف جمتمعــاهتم املــسيحية؛ أقبــل هــؤالء عــىل االستــرشاق تربئــة لــذمتهم 

ًالدينية أمام إخواهنم يف الـدين، وتغطيـة لعجـزهم الفكـري، وأخـريا بحثـا  عـن ً

ــيش ــة الع ــريلقم ــه يف غ ــل من ــال أق ــذا املج ــافس يف ه ــواب ُّ، إذ إن التن ــن أب ه م

   .))١١((»الرزق

ًسترشاق طلباضافة إىل امتهان بعض الغربيني لالإلاوب
ًللرزق ؛ فهناك أيضا   

ــرش « ــشجعون ن ــائمني عليهــا ، ي ــة والق ــات التجاري ــحاب املكتب ــن أص ــري م  كث

املؤلفات والكتب التي تدور حول اإلسـالميات والـرشقيات ، ويـرشفون عـىل 

 أوربـا وآسـيا ، وتنـال هـذه املؤلفـات مـن نرشها ملا يرون هلا من سـوق نافقـة يف

القبول واإلعجاب ما جيعلها عظيمـة االنتـشار كثـرية الـذيوع ، وهـي وال شـك 

 .  ))٢٢((» وسيلة لتجارة رابحة وكسب أموال خطرية 

تلك أبرز الـدوافع التـي كانـت وراء نـشأة وازدهـار احلركـة االستـرشاقية ، 

حاهبا كـانوا قلـة ، وبالتـايل مل وربام كان هناك بعض الدوافع األخرى ، لكن أص

يتمخض عنها تيار بارز داخل احلركة االسترشاقية ، ومن هـذا القبيـل مـا يـشري 

 شخصية مزاجيـة عنـد بعـض النـاس الـذين « من دوافع "البهي " إليه أستاذنا 

هتيأ هلم الفراغ واملال ، واختذوا االسترشاق وسيلة إلشـباع رغبـاهتم اخلاصـة يف 

وبـدافع مـن غريـزة حـب ، ))٣٣((» طالع عىل ثقافات العـامل القـديم السفر أو يف اال

                                      
  .٤٣١ـ  ٤٣٠ص ،  الفكر اإلسالمي احلديث )١(

أبو احلسن عـيل ،  الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية)٢(

 .م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣ط الرابعة ،  الكويت-دار القلم ، ١٨٨ص ، َاحلسني الندوي 

  .٤٣٠ص ، احلديث الفكر اإلسالمي )٣(
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االستطالع التي فطر عليها اإلنـسان ، ومـن هنـا رأيـت االكتفـاء باحلـديث عـن 

ــــسالفة  ــــسياسية ، الــــدوافع ال ــــة واالســــتعامرية وال ــــة والعلمي وهــــي الديني

 .واالقتصادية
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    ا اول
  م ا وإار ات

  ما ا  
ات ات واا  

  ا ا  
 ا ا  اكا  
ا ا  ا� �

اا ا  
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طا  وا   
 اا ا  
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  ا اول

  م ا وإار ات
  

أو :ا:  

ــادئ وشــيوع األفكــار ، وهــو  ــرش املب ــريا يف ن ــاب دورا كب ًال خيفــى أن للكت ً

وسيلة قديمة مل تستطع املخرتعات احلديثة يف جمال االتصال واإلعالم أن تقلـل 

 .ّعال يف ترويج ونرش الثقافات واألفكار ِّمن خطورهتا ، وتقلص من دورها الف

ــأليف  ــة ، فعكفــوا عــىل ت ــا اهــتم املستــرشقون هبــذه الوســيلة الفعال مــن هن

الكتب، وإصدار املوسوعات وإخراج املعاجم ، حتى صار هلـم إنتـاج ضـخم ، 

َوسيل متدفق من الكتب واملوسوعات التي حتمل أفكارهم، وخالصة  ، ائهـمآرِّ

 .  العربيةةم إىل اللغِرجُ هذه الكتب تٌ، وكثري منبشتى اللغات األجنبية 

َولقد أنتج املسترشقون األلوف املؤلفة من الكتب والبحوث التي تـضمنت 

ِّاحلديث عـن جوانـب اإلسـالم املختلفـة ونواحيـه املتـشعبة ، فتناولـت العقيـدة 

 والرشيعة ، والسنة والتاريخ ، والـسرية والفقـه ، والـدعوة اإلسـالمية ، واللغـة

َالعربية ، والفرق واملذاهب 
وغريها من جوانب الثقافة واملعارف اإلسـالمية، ، ِ

رتاءات عىل اإلسالم واف، ً قد حوت تزويرا للحقائق ـ وهذه الكتب ـ  يف أغلبها 

ًوانتقاصــا منــه وحتقــريا مل، ًوهجومــا عليــه ، ًبادئــه وتعاليمــه ، وازدراء ألهلــهً

ٍبأســاليب غايــة يف املكــر واخلبــث
ر ّثَتــدَ يا مــا يتــسم بالوضــوح، ومنهــا مــامنهــ ،َ

 . ويكتنفه اخلفاء االلتواءب

 قائمة بـبعض الكتـب االستـرشاقية "ّحممد البهي"وقد أورد األستاذ الدكتور 
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ــة املــشو ــشار ِّاملتطرف ــالم ، والــشائعة االنت ــبه حجيــة عنــد ،ِهة لإلس َ أو هلــا ش ْ

 :، ومنها املسلمني

 .ر تأليف سري وليام موي.  حياة حممد - 

 .من تأليف ألفرد جيوم .  اإلسالم -

 .ظهر بالفرنسية من تأليف هنري المنس .  اإلسالم -

ُظهر باألملانيـة ، وتـرجم إىل العربيـة ، .  تاريخ مذاهب التفسري اإلسالمي -

 .من تأليف جولد زهير 

 .تأليف آرثر جيفري ،  مصادر تاريخ القرآن ـ باإلنجليزية ـ -

 .س مرجليوث .تأليف د. باإلنجليزية.  اإلسالم  التطورات املبكرة يف-

ظهـر بالفرنـسية مـن تـأليف لـوي .  احلالج الـصويف الـشهيد يف اإلسـالم -

 .ماسنيون

 . ظهر باإلنجليزية من تأليف إبراهام كاسن .  اليهودية يف اإلسالم -

 .باإلنجليزية من تأليف كينيث كراج ،  مقدمة القرآن -

باإلنجليزيـــة ، تـــأليف فـــون . فـــة اإلســـالمية  دراســـات يف تـــاريخ الثقا-

 .  ))١١((جرونيباوم 

 : املؤلفات اخلطرية «ومن   

 والـدكتور  ، للـدكتور فانـدر املستـرشق األمريكـي ،كتاب ميـزان احلـق - ١

 . سنكلري تسدل

، وهــو تفنيــد مريــع لإلســالم ، ويقــع يف أربعــة أجــزاء ، كتــاب اهلدايــة  - ٢

                                      
 . باختصار ٤٥٥ : ٤٥٣ الفكر اإلسالمي احلديث ص)١(
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 .وطعن سافر يف القرآن الكريم 

 .للدكتور املسترشق سال ، قالة يف اإلسالم م: كتاب  - ٣

  .للدكتور سنكلري تسدل ، مصادر اإلسالم : كتاب  - ٤

وهــذه الكتــب األربعــة تعتــرب للمستــرشقني واملبــرشين مــن أخطــر املراجــع 

 .  ) ) ١١ ( (»للهجوم عىل اإلسالم والقرآن  الكريم والرسول األمني 

 دائـرة املعـارف "  ولعل أخطر ما قـام املستـرشقون حتـى اآلن هـو إصـدار«

وكذلك إصدار موجز هلـا بـنفس اللغـات احليـة التـي ،  بعدة لغات "اإلسالمية 

وقـد بـدأوا يف الوقـت احلـارض يف إصـدار طبعـة جديـدة تظهـر يف ، صدرت هبا 

ومصدر اخلطورة يف هذا العمل هـو أن املستـرشقني عبـؤوا كـل قـواهم ، أجزاء 

لكثري من املسلمني يف دراساهتم ، وهى مرجع ، وأقالمهم إلصدار هذه الدائرة 

 . ))٢٢(( »عىل ما فيها من خلط وحتريف وتعصب سافر ضد اإلسالم واملسلمني 

، وبعــض الكتــب واملعــاجم وضــعها املستــرشقونهــذا ، وهنــاك بعــض 

، ت اإلسـالمية والعربيـة إفـادة طيبـةاملخطوطات التي نرشوها أفادت الدراسـا

: قـصودة، ومـن األمثلـة عـىل هـذاومل تكـن مًلكن هـذه اإلفـادة جـاءت عرضـا 

، الذي اعتنى به املستـرشق اهلولنـدي "املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي"

 . وعدد آخر من املسترشقني " فنسنك " 

                                      
 ـ  ٧٢ص ، إبـراهيم خليـل أمحـد، االسترشاق والتبشري وصلتهام باإلمربيالية العامليـة) (1

 . القاهرة ، مكتبة الوعي العريب، ٧٣

دينيـة  ياتمـسئولتقلـد  كـان قسيـسا و" إبراهيم خليل أمحد "وجدير بالذكر أن األستاذ 

 .   يف اجلهاز الكنيس يف مرص، ثم أنعم اهللا عليه باهلداية لإلسالم وكهنوتية

  .      ٤٣٣ص ،  الفكر اإلسالمي احلديث)٢(



  االستشراق       

 ٩٢

٩٢  

 اشـرتك يف متويلـه «وهـو ـ بـال شـك ـ عمـل ضـخم ، وإنجـاز عظـيم ، وقـد 

 ، ويف مؤسسات حكومية رسمية معروفة بنشاطاهتا يف خدمة االسـتعامر الغـريب

ــة  ــة اهلولندي ــال األكاديمي حــرب اإلســالم واملــسلمني ،  ومنهــا عــىل ســبيل املث

، انيـا وفرنـسا وأمريكـانفسها، وكذلك األكاديميات الرسـمية يف كـل مـن بريط

 .سكندنافية ويوغسالفيا والدول اإل

وال يقول عاقل إن هـذه املؤسـسات قامـت بتمويـل املـرشوع خدمـة للعلـم 

ًفاع املسلمني باملعجم فقد جاء عرضا، ومل يكن قط مقصودا أما انت، لوجه العلم ً َ

 .ِّمن املسترشقني أو مموليهم 

 خلطـوط الـسكك احلديديـة يف ِّوهذا يذكرين بإنـشاء املـستعمرين األوربيـني

ــروات  ــتنزاف ث ــشئت الس ــا أن ــك أهن ــال ش ــيا ، ف ــا وآس ــستعمراهتم يف إفريقي م

ربية بأرسع طريقـة ممكنـة ، ولكنهـا َالشعوب املستعمرة ، ولنقلها إىل الدول األو

nm   l  k  ] ِاملستعمرات عنـدما قـدروا عـىل االنتفـاع هبـا  أفادت أهايل

q  p  oZ  ] ١١(( »  ]٣٠: األنفال((.  

ْ ال تصدق من يقول لك إن االسترشاق «: يقول األستاذ حممود حممد شاكر  ِّ

َ هـذه الكتـب التـي قد خدم اللغة العربية وآداهبا وتارخيها وعلومهـا ، ألنـه نـرش

ّاختارها مطبوعة ، فهذا وهم باطل؛ كانوا ال يطبعون قط مـن أي كتـاب نـرشوه  ّ

ع عـىل مراكـز َّ تـوز ـهم إيل يومنا هذاَّتن ومل تزل هذه سأكثر من مخسامئة نسخة ، ـ

 ا، كانـتل بعـد ذلـك وهـو قليـل جـدَاالسترشاق يف أوربـا وأمريكـة، ومـا فـض

سلمني النسخة والنسختان والعرشة عىل األكثـر، مل تسقط منه إىل بالد العرب امل

                                      
 .        ١١٩ص ،  االسترشاق وجه لالستعامر الفكري)١(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٩٣

٩٣ 

ِّيسعوا قط إىل تسويقها بـني ماليـني العـرب املـسلمني ، كـام يـسوقون بـضائعهم 

ًوجتارهتم وسائر ما ينتجون، بني هذه املاليني طلبا لربح املـال، هـدفهم كـان مـا  َ َ

 .  ))١١((» قلت لك ال غري 

ِولقد عني بعـض البـاحثني بمحاولـة إحـصاء الـرت ِّاث االستـرشاقي ، أو مـا ُ
ِ

ِّكتبه املسترشقون يف الرتاث العريب الـرشقي عامـة ، ومـا كتبـوه يف اإلسـالميات  ّ

خاصــة، ومــع أنــه قــد ظهــرت كتــب كثــرية وأعــداد مــن البحــوث وفــرية بعــد 

حماوالهتم تلك ، إال أنه قد صفا هلم الكثـري ، واسـتطاعوا أن حيـرصوا ويـذكروا 

امء الكتابــات االستــرشاقية يف املوضــوعات ًأعــددا وفــرية مــن عنــاوين وأســ

 .اإلسالمية وغريها

 للمستــرشق » مــوجز يف أدب علــوم اإلســالم «ومــن هــذه الــنامذج كتــاب 

ً حيث أورد فيـه مؤلفـه عـددا كبـريا مـن " جوستاف بفانموللر "األملاين الدكتور  ً

ــه ،  ــه ومعارف ــروع ثقافت ــف ف ــالم يف خمتل ــت اإلس ــي تناول ــة الت ــع الغربي املراج

ًصـنفها تــصنيفا موضـوعيا ، مــع عــرض مـوجز ملــا حيتويــه كـل مرجــع ، وهــو و

يتناول يف دراسته ما كتب يف الفرتة من بداية القرن الثامن عـرش إىل هنايـة الربـع 

 ) .م ١٩٢٣( األول من القرن العرشين 

ــاب  ــا يف كت ــزوق، وجعله ــود زق ــدكتور حمم ــصوله ال ــض ف ــرجم بع ــد ت ِوق َ

 .  ))٢٢(( » الغرب  اإلسالم يف تصورات«: بعنوان

                                      
مـن سلـسلة كتـاب ،  هامش٧٨ص ، حممود حممد شاكر،  رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا)١(

 .        ط الثالثة ، م١٩٩١ سبتمرب ٤٨٩العدد ، ار اهلالل بالقاهرةُتصدره د، اهلالل

 . إىل آخر الكتاب١٩من ص، والرابع ثالثاين والثال:  انظر الفصول)٢(



  االستشراق       

 ٩٤

٩٤  

حيـث ، لعقيقـي يف أجزائـه الثالثـةنجيـب ال) املستـرشقون ( وكذلك كتاب 

ٍّعرض ملسترشقي كل بلد أوريب، وعند احلديث عن كـل مستـرشق يـذكر آثـاره  ِّ

َثم خصص الفصل الـسابع والعـرشين مـن ، وما خلفه من مؤلفات ودراسات  ََّ

ِكتابــه لــذكر أعــامل املستــرشقني العلميــة املختــصة ِ  برتاثنــا عامــة واإلســالميات ِْ

سـواء ، وعىل مدى أجيال متواصـلة ، ويف بلدان كثرية ، بلغات عديدة ، خاصة 

أو مــا كــان يف جمــال الدراســة ، مــا كــان يف جمــال حتقيــق املخطوطــات ونــرشها 

  .))١١((والتصنيف 

 م : تا:  
،  أوربـا ان عدد كبري مـن املجـالت الـسيارة يف كثـري مـن بلـد       وللمسترشقني

ة جملـة  املسترشقني عـىل ثالثامئـىدوريات الرشقية لدزادت املجالت وال «وقد 

  ،، ما عدا مئات تتعرض لـه يف موضـوعاهتا العامـة خاصة باالسترشاق متنوعة

 ي، وهـ ، ومباحـث العلـوم الدينيـة كمجلة القانون املقارن وحمفوظات التـاريخ

 يف لغاتـه َهـا الـرشقُتنـاول مباحث، وت وبعـضها بـثالث، تنرش بمختلف اللغات 

هـا ِهـا ومقارنتِهـا وأثرِرّوتأث، ها ِها وحـديثِ، قـديم ِهه وفنونِه وآدابِه وعلومِوأديان

 .  ))٢٢(( » بغريها

 : ـ ّالبهيالدكتور حممد  كام ذكر  ـومن هذه الدوريات

 جملة تبـشريية تـصدر باإلنجليزيـة يف هـار تـسورد  » العامل اإلسالميلةجم «ـ 

 . ، وتوزع يف مجيع أنحاء العامل ابأمريك

 جملـة تبـشريية تـصدر يف فرنـسا ، وتـوزع يف مجيـع » جمله العامل اإلسالمي «ـ 

                                      
  . ٥٩٧ ـ  ٣٩٤ يراجع اجلزء الثالث ص )١(

  .     ٣/٣٧٧ املسترشقون  )٢(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٩٥

٩٥ 

 .أنحاء العامل 

ــ   األمريكيــون يف نأنــشاها املستــرشقو» جملــة مجعيــة الدراســات الــرشقية «ـ

 .جامبري بوالية أوهايو ، وكان هلا بعض فروع يف أوربا وكندا 

 تـصدر باإلنجليزيـة يف أمريكـا ، وحيررهـا »لرشق األوسـط  جملة شئون ا« ـ

عدد من املسترشقني املعادين للعرب واملـسلمني ، واهتاممهـا موجـه يف الدرجـة 

 .األوىل إىل اجلوانب السياسية 

 جملة أمريكية سياسية تتعرض لإلسالم من وقـت » جمله الرشق األوسط «ـ 

 .  ))١١((  ...آلخر يف بعض املقاالت 

ــ ــالمي «ذكروجــدير بال ــامل اإلس ــة الع ــرشت يف » أن جمل ــسية ن ــدد (  الفرن ع

ضـخام لــيس فيــه غـري بحــث واحـد، وهــو بحــث  «ًإصــدارا ) م ١٩١١نـوفمرب 

ــه إرســاليات التبــشري الربوتــستانتي يــدور حــولتبــشريي  يف العــامل ة مــا تقــوم ب

يف أوقــات ، ومــا قيــل يف املــؤمترات التــي عقــدهتا تلــك اإلرســاليات اإلســالمي

، )الغارة عىل العامل اإلسـالمي  ( :وقد جعلت املجلة عنوان هذا البحث ،خمتلفة

 .  ))٢٢(( ») فتح العامل اإلسالمي (  أو 

أن املجلـة  «كام يرى العالمـة حمـب الـدين اخلطيـب ـ ـ وكان اهلدف من هذا 

الفرنــسية بنــرشها هــذا العــدد اخلــاص بــأعامل املبــرشين الربوتــستانت، تقــول 

نظــروا كيــف ســبقكم اآلخــرون إىل الغــارة والفــتح، ا: للمبــرشين الكاثوليــك

                                      
  .   ٤٥٦ ـ ٤٥٥ص ،  الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب )١(

 حمب الـدين ، خلصها ونقلها إىل العربيةل شاتليه.تأليف ا، ة عىل العامل اإلسالمي الغار)٢(

 .   هـ ١٣٩٨القاهرة ط الرابعة ، املطبعة السلفية ،  ٣ ص ومساعد إليايف، اخلطيب



  االستشراق       

 ٩٦

٩٦  

  .))١١(( » فيجب أن تضاعفوا جهودكم وتنظروا يف أساليبهم فتستفيدوا منها

ة  برتمجـ"مـساعد إليـايف" و ، "حمـب الـدين اخلطيـب": وقد قام األسـتاذان 

سـنة  " املؤيـد " وتلخيـصه ونـرشه يف جريـدة ، ذلك العدد مـن املجلـة املـذكورة

ٌت ذلك عنها صحف وجمالت أخرى يف حينه ، ثـم طبـع هـذا ونقل، هـ ١٣٣٠  ـٌ

 ) .الغارة عىل العامل اإلسالمي ( فيام بعد ـ يف كتاب مستقل بنفس العنوان 

وقد كان أبرز اخلطوط العريضة التي حواهـا عـدد املجلـة املـشار إليهـا بعـد 

 :عن إرساليات التبشري الربوتستانتية ما ييل " شاتليه " مقدمة املسيو 

 .ـ تاريخ إرساليات التبشري 

 .١٩٠٦سنة ) مرص ( ـ مؤمتر التبشري األول يف القاهرة 

 .١٩١٠سنة ) انكلرتا ( ـ مؤمتر التبشري الثاين يف أدنربج 

 .١٩١٣سنة ) اهلند ( ـ مؤمتر التبشري الثالث يف لكنو 

 .ـ التنظيم املادي إلرساليات التبشري 

 .بل ـ مقاصد املبرشين وآماهلم يف املستق

 .ـ أدبيات إرساليات التبشري 

   .))٢٢ ( (ـ النتائج

سـة خلدمـة َّ، ونـشاطاهتا املكر وهكذا تتبـني خطـورة املجـالت االستـرشاقية

 .  القوى املعادية لإلسالم وأهداف راضغأ

  

                                      
 .       السابق نفس املوضع )١(

َ ينظر)٢(  .   اته بالداخل فهرس كتاب الغارة عىل العامل اإلسالمي، وموضوع: ُ



  بني احلقيقة والتضليل

  ٩٧

٩٧ 

  : اا دور ا:  

وإذا كان للكتاب واملجلة ونحومها من املطبوعات أمهية كـربى ، باعتبارهـا 

سيلة هامة وفعالـة لنـرش املعـارف واملعتقـدات ؛ فإنـه ـ يف عـرصنا احلـارض ـ ال و

غنى هلا عن دار النرش التي تتوالها ، فتقوم عىل إعـدادها وجتهيزهـا ، والـرتويج 

هلا وتوزيعها يف األماكن والبلدان املختلفة ، إىل غري ذلك مما تقوم به دور النـرش 

َّمــن مهــام تــسهم يف إنجــاح املطبوعــات ، ومــا تــضطلع بــه ، ِّيف الوقــت احلــايل 

ِّوحتقيق اهلدف املرجو من وراء تأليفها وإصدارها 
ِ ِ. 

ومن هذا املنطق كان من وسائل إذاعة الفكر االسترشاقي يف العامل الغـريب ، 

وأحيانا خارجه ، والرتويج ألبحاث وجمالت وكتب املسترشقني عـن اإلسـالم 

 :ُّ ومن أشهرها ـ كام ذكر العقيقي ـ ،ُواملسلمني ـ خاصة ـ ؛ دور النرش 

ر :  

السترشاقية من كتب وجمـالت ، معروفة بنرش املطبوعات اـ دار إرنست لرو

 .مرسد عام: ، وبإصدار فهرس مفصل دقيق كل عام بعنوانونرشات

ـ دار هنري فلرت ، وفيها الكثري من املخطوطات العربية والفارسية والرتكيـة 

 .ت يف عدة فهارس متالحقة ُالنفيسة ، وقد وصف

 .ـ دار مزونيف ، من أكرب دور النرش االسترشاقية يف فرنسا وأوربا 

 .ـ مكتبة جابالدا ورشكاه 

 :  اا

ًـ دار بروبستاين ورشكاه يف لندن ، وتنرش فهرسا دوريا باسمه  ً. 

ـ دار هيفر وأوالده يف كمربيدج ، وتنـرش بعنـوان املكتبـة اآلسـيوية فهـارس 



  االستشراق       

 ٩٨

٩٨  

 .قيقة للمطبوعات الرشقية عىل اختالف موضوعاهتا د

ًـــ دار برنــارد كــواريتش يف لنــدن ، وتنــرش فهرســا دقيقــا مــشهورا بعنــوان  ًً :

 .فهرس املؤلفات الرشقية 

مأ  :  

 .ـ دار مايسرتي يف مدريد 

مأ  :  

ـ دار هاراشوفتش يف فيـسبادن ، وهلـا نـرشة شـهرية لوصـف مـا يـصدر مـن 

 .يف مرص ولبنان وسوريا واهلند واملغرب األقىص الكتب 

  :  ا

 .  ))١١((ـ دار بريل يف بولونيا 
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 .  باختصار ٣٩٠ ـ ٣٨٩ /٣  املسترشقون )١(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٩٩

٩٩ 
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 أو : ا  را ّ:  

 وتوسـلوا بـذلك  ،استخدم املسترشقون التدريس يف اجلامعة لنرش أفكارهم

 إنـشاء أقـسام للدراسـات اإلسـالمية  خـاللن وخاصـة مـ ،غراضـهمألتحقيق 

 . والعربية باجلامعات الغربية

  :ة أ ااق وه  ت اب

 هبـا ختـصص أو ةوال تكاد ختلو عاصمة من عواصم الغرب اآلن من جامعـ

 معاهـد مـستقلة للدراسـات  بعضهاكون يفيوأحيانا ، السترشاق لقسم خاص 

ل هــذه األقــسام واملعاهــد يف الغــرب أقيمــت ختصــصات االستــرشاقية ، وداخــ

السـتقطاب  «وأقسام يف الدراسات اإلسـالمية عـىل وجـه اخلـصوص ، وذلـك 

َّم بـارعني مـدربني  خـصوِ نظـر، ثم تقديمه مـن وجهـه ن يستهويه هذا اجلانبَم ٍ

عىل العرض املشوه لإلسـالم ، بـام خيـدم أغراضـهم التـي مـن أمههـا تقزيـز غـري 

ه ، ثم تشوهيه وجعله يف نظر املسلمني قضية فيهـا نظـر ، ولـيس مـن املسلمني من

   .َّمسلامت الفكر املتعمدة 

يف اجلامعـات الغربيـة أكثـر مـن ] اإلسـالمية [ وقد بلغ عـدد هـذه األقـسام 

ًسـتني قـسام يف أكثـر مـن سـتني جامعـة يف الغـرب ، عـىل رأس األقـسام أســاتذة 

اسـة ـ حـول التـشكيك يف الـوحي ، ويف هيود، وحماورهم األصـلية تـدور ـ يف كي

َوالصحابة ، وجتريح كبـار محلـة اإلسـالم يف  ] ×[ السنة ، ويف جتريح الرسول  ِ ِ
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ّتارخيه الفكري واحلركي  ِّ« ))١١((.  

ٌويتخرج من أقسام االسترشاق ومعاهـده يف الغـرب آالف مـن الدارسـني ، 

ِ ، وقد أرشبـوا يتوجهون بعد ذلك إىل ساحات العلم والفكر والسياسة وغريها ُ

َفكر أساتذهت
 من املسترشقني ، وتأثروا بأخالقهم ، والتزمـوا بمنـاهجهم ، وال مِ

ِننسى أن من بني أولئك املتخرجني كثريين من أبناء العروبة واإلسالم ، ابتعثـوا  ُ

َليتعلموا يف الغرب ويتخرجوا بأيدي املستـرشقني ، ومـنهم مـن يعـود إىل بـالده 

َّبفكر معوج أو مشو ش ، ومعتقدات غري صاحلة فيام يتعلق بدينه وأمته ، إال من ٍّ

 .عافاه اهللا ، وقليل ما هم 

وهذه األقسام متـنح درجـات املاجـستري والـدكتوراه يف أي فـرع مـن فـروع 

الدراســة هبــا ســواء أكــان للغــربيني أم لغــريهم مــن أبنــاء العــرب واملــسلمني ، 

ميـة فيهـا ـ يف غالـب األحيـان ـ ُويرشف عىل هذه األقسام ، وعـىل الرسـائل العل

ـــنهم  ـــودي ، وم ـــنهم اليه ـــة ، فم ـــان خمتلف ـــات وأدي ـــرشقون ذوو توجه ُّمست

وغـريهم ، وهـم يتحكمـون ... ُومنهم صاحب النزعة التبشريية ، ُّاالستعامري 

يف توجيـــه وتـــسيري بـــرامج الدراســـة يف أقـــسامهم بـــام يتمـــشى مـــع أهـــدافهم 

  .صفة لإلسالم واملسلمني ًوتوجهاهتم التي ال تكون ـ غالبا ـ من

             ا ا  لا 

 ت اا:  

ال ن ، عـىل أ ُعهم احلرصِوهناك دالئل عىل أن املسترشقني حريصون ما وس

 إرشافهم من كشف باطلهم ، وهدم شبهاهتم التـي نـسجوها ًنوا باحثا حتتِّمكُي

                                      
  .     ٦٩ص ،  االسترشاق وجه لالستعامر الفكري)١(
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َوأرد أن يمـنح الـشهادة ، َصد معاهـدهمحول اإلسالم، فال يسمحون لطالب ق َ ُ

ْذكر بواسطتهم أو حيصل عىل إجازة منهم؛ ال يسمحون له بإنصاف اإلسالم، و ِ

ًاحلق جمردا من كل هوى َّ ، لهم ومفرتياهتم ضـد اإلسـالم وأهلـه، ودحض أباطيِّ

وإن خرج عن مـألوفهم وأراد أن يقـرتب مـن إحقـاق احلـق وإبطـال الباطـل يف 

ِالم ورشيعتــه؛ بخــقــضية تتــصل باإلســ
ْس حقــه يف نيــل الدرجــة العلميــةُ َ ، بــل َّ

وتعـرض ـ  يف غالـب األحيـان ـ للرسـوب ، واحلرمـان مـن الـشهادة التـي أراد 

ٍغري مأسوف عليه ، احلصول عليها 
َ. 

مـصطفى "، هـو الـدكتور  عيـانُوهذان دليالن عىل ذلك، قد ذكرمها شـاهد

ًأوردمها نقال، ـ رمحه اهللا ـ ي "السباعي ِ  :  عنه فيام ييلُ

 فقد ذكره يف معرض حديثه عن زياراته جلامعه لندن، :أ ا اول  

 رئـيس قـسم قـوانني األحـوال الشخـصية " أندرسـون" ولقائه مـع الربوفـسور 

املعمول هبا يف العامل اإلسالمي ، يف معهد الدراسات الرشقية يف جامعـه لنـدن ، 

 جامعـة كمـربدج ، وكـان مـن وهذا املستـرشق متخـرج مـن كليـة الالهـوت يف

أركان حرب اجليش الربيطاين يف مرص خـالل احلـرب العامليـة الثانيـة ـ كـام ذكـر 

 .هو ذلك للدكتور السباعي ـ 

ال أريـد أن أذكـر أمثلـة عـن تعـصبه ضـد اإلسـالم ـ : قال الدكتور السباعي 

الثقـايف  مدير املركـز " محود غرابه" ًوقد حدثني كثريا عن ذلك املرحوم الدكتور 

ــه  ــدثني ب ــا ح ــر م ــأن أذك ــي ب ــي أكتف ــذاك ـ ، ولكن ــدن ـ حين ــالمي يف لن اإلس

 نفسه من أنه أسقط أحد املتخرجني من األزهـر الـذين "أندرسون " الربوفسور 

أرادوا نوال شهادة الـدكتوراه يف التـرشيع اإلسـالمي مـن جامعـة لنـدن لـسبب 
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م ، وقد برهن فيها عىل واحد ؛ هو أنه قدم أطروحته عن حقوق املرأة يف اإلسال

 .أن اإلسالم أعطى املرأة حقوقها الكاملة 

َوكيف أسقطته ومنعته من نـوال : ُفعجبت من ذلك وسألت هذا املسترشق  َ

ألنـه : قـال ! ّوأنتم تدعون حرية الفكر يف جامعـاتكم ؟، الدكتوراه هلذا السبب 

رأة كـذا ، فهـل هـو إن اإلسالم يمنح املرأة كذا ، واإلسالم قرر للمـ: كان يقول 

َناطق رسمي باسم اإلسالم ؟ هل هو أبـو حنيفـة أو الـشافعي حتـى يقـول هـذا  ُّ ٌّ

َالكالم ويتكلم باسم اإلسالم؟ إن   عليهـا فقهـاء َّنصَآراءه يف حقـوق املـرأة مل يـَ

 أنـه يفهـم اإلسـالم ى فهذا رجل مغرور بنفسه حني ادع،  ))١١(( األقدموناإلسالم 

 .  ))٢٢((  والشافعيمما فهمه أبو حنيفة أكثر

    ما ا  ِّوهـو يقـرر أن " الـسباعي "  فقـد ذكـره الـدكتور :وأ

ًاملستــرشقني ال يوافقــون أبــدا عــىل رســالة للحــصول عــىل شــهادة علميــة مثــل 

يقوم موضوعها عـىل إنـصاف اإلسـالم ، وكـشف دسـائس أولئـك ، الدكتوراه 

 .املسترشقني 

ّــ وهـو خـريج " حممـد أمـني املـرصي " َوقد حدثنا الـدكتور : ًوأردف قائال 
ِ

ومعهد الرتبية يف جامعة القـاهرة ـ ، ِوكلية اآلداب، ِكلية أصول الدين يف األزهر

                                      
َ إن هذا الكالم جلهل أو جتاهل من هذا املسترشق احلقود؛ حيث إنه ال يتصور أن فقهاء )١( ُ ٌْ ٌ َ

ٌاإلسالم ـ وهم قمم يف الفقه وبحور يف العلم 
ُّ مل ينصوا يف كتـِ قوق َّبهم ومصنفاهتم عىل حَ

 .     ، وكتبهم تشهد بخالف ما زعم املرأة يف الرشيعة اإلسالمية

، ، االستـرشاق واملستـرشقون١٣ ـ ١٢ص ،  السنة ومكانتها يف التـرشيع اإلسـالمي)٢(

 .   ٥٢  ـ٥١ص
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عام لقيه من عناء يف سبيل موضوع رسالته التي أراد أن يتقدم هبـا ألخـذ شـهادة 

 .الدكتوراه يف الفلسفة من جامعات انجلرتا 

ِلـــسفة وأخـــذ شـــهادة ســـة الفلدرا) م ١٩٥٨يف عـــام ( لقـــد ذهـــب إليهـــا  ْ

َ، ومــا كــاد يطلــع عــىل بــرامج الدراســة ـ خاصــة دراســة العلــوم الــدكتوراه هبــا ِّ

ــ ُاإلســالمية فيهــا ـ حتــى هالــه مــا رآه م ، ٍّن حتامــل ودس يف كتــب املستــرشقنيَ

ِفقرر أن يكون موضوع رسالته هو نقد كتاب  "شاخت"وخاصة  َ ِ
 ."شاخت"ُ

ًليكون مرشفا عىل حتـضري هـذه الرسـالة ،  " أندرسون  "تقدم إىل الربوفسور

ُوموافقا عىل موضوعها ، فأبى عليه هـذا املستـرشق أن يكـون موضـوع رسـالته  ُ ً ِ

 .، وعبثا حاول أن يوافق عىل ذلك "شاخت " َنقد كتاب 

وتقـدم ، وانتسب إليها، فلام يئس من جامعة لندن ذهب إىل جامعة كمربدج

ة فيها برغبته يف أن يكون موضوع رسـالته إىل املرشفني عىل الدراسات اإلسالمي

ُللدكتوراه  هو ما ذكرناه ، فلم يبدوا رضاهم عـن ذلـك ، وظـن أن مـن املمكـن  ْ ُ

ًمــوافقتهم أخــريا ، ولكــنهم قــالوا لــه بــرصيح العبــارة  َإذا أردت أن تــنجح يف : َ

 ، فــإن اجلامعــة لــن تــسمح لــك بــذلك، " شــاخت "الــدكتوراه فتجنــب انتقــاد 

، » معــايري نقــد احلــديث عنــد املحــدثني « :موضــوع رســالته إىلّوعندئــذ حــول 

  . ))١١((فوافقوا ونجح يف الدكتوراه 

  

  

                                      
ص ، ، االسترشاق واملستـرشقون١٨ـ  ١٧ص ، السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي)١(

 .   ٥٩  ـ٥٨
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 ا ر  ات ادة         
 وا د اا :  

ــرشقني ال  ــم إن املست ــون آراءث ــدريس يبث ــالل الت ــن خ ــم م ــرب ه ــرايسع  ِّك

 بل يأتون كذلك للتدريس واملحارضة يف ؛جامعات الغرب فقطاالسترشاق يف 

 َ غــريِاجلامعــات املوجــودة يف الــبالد اإلســالمية والعربيــة، وخاصــة اجلامعــات

 َغريمهـا مـن عواصـمو،  مثل اجلامعـة األمريكيـة يف القـاهرة وبـريوتاحلكومية

مون بـني احلـني واآلخـر ليحـارضوا يف َستقدُهنم يـأ كام إسالمية وعربية أخرى،

وا بــشكل ملحــوظ إىل َتــَأ الوطنيــة يف الــبالد اإلســالمية، وقــدبعــض اجلامعــات 

عـه فـتح أبـواب جلام«، الـذي "طه حسني" القاهرة أيام ربيبهم وصنيعهم جامعة

، للمسترشقني وعتـاة الدراسـات التبـشريية والتغريبيـة) َوكلية اآلداب بالذات(

ِليحطموا يف نفوس أبناء أمتنا كل عقائدهم ومقدساهتم َّ«))١١((. 

 ا ا    ةا  
ا:  

ِولقد اكتشف ـ  يف عام  َم ـ أن اجلامعة األمريكيـة يف القـاهرة أسـندت ١٩٩٨ُ

ــسمى  ــسيني ي ــرشقني الفرن ــد املست ــه" َّإىل أح ــادة "  دوديي ــدريس م ــاريخ ( َ، ت ت

ِ خـالل العــام وذلــك، َّـــ وهـي مــادة تـدرس جلميـع الطلبــة ـ ) املجتمـع العـريب 

َ دراســة روأن املستــرشق املــذكور قــد أضــاف إىل املقــر، م٩٧/١٩٩٨ِّدرايس الــ

ـــاب  ـــد "كت ـــيس " حمم ـــرشق الفرن ـــسون " للمست ـــسيم رودن ـــا إىل " ماك ً، مرتمج

 .  ))٢٢((اإلنجليزية 

                                      
 .      القاهرة -دار االعتصام ، ٩ص ، أنور اجلندي، اآلخر لطه حسني الوجه )١(

ُ الفرنيس السافل يف اجلامعة األمريكية)٢(         = مقال بجريدة الـشعب ، حممد القدويس، ُّ
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 ، وقـد ×والكتاب يطفح بعبارات السوء والبهتان يف حق رسول اإلسالم 

ــب ــة الكات ــذه اجلريم ــن ه ــشف ع ــصحفيك ــرص "   ال ــالح منت ــدة " ص يف جري

األهرام، وطالب بوقف الكتاب ، ولنرتك له الكـالم، وهـو يتحـدث عـن تلـك 

 :اجلريمة ، فيقول 

، يـرص  ، ففي اجلامعة األمريكية بالقـاهرة وندخل يف املوضوع مبارشة ... «

عـىل أن ـ  وهـى مـادة تـدرس جلميـع الطلبـة  ـأستاذ مادة تاريخ املجتمـع العـريب

، وهـو مــن أسـوأ مــا كتبــه  )  حممــد (ًدا هـو كتــابًيـضيف إىل املقــرر كتابـا جديــ

ه َ، وقــد طلــب مــن الطــالب اســتيعاب" ماكــسيم رودنــسون" الكاتــب الفرنــيس 

 .  صفحة٣٨١ًع عىل الطلبة مرتمجا إىل اإلنجليزية يف ِّزُ، بعد أن و هَوتلخيص

 يف الكتـاب حــاولوا قـرءوهوعـىل الـرغم مـن أن الطلبـة الـذين أفـزعهم مـا  

 .  إجراءَّ أن إدارة اجلامعة بكل أسف مل تتخذ أي، إال االحتجاج

 :َّ فقرة تستفز أي مسلم، لكنني أكتفي بنامذج منها٥٠والكتاب فيه أكثر من 

      كـي ةًإن حممدا تزوج من السيدة خدجي «:  يقول املؤلف  :٧٨ 

ًخيرج من الفقر ، ويضمن مستقبال مزدهرا ، وأنه كان يعاين كبتا  ً  ) عقد نفـسية( ً

عـىل الـرغم مـن أهنـا مل ، يف طفولته بسبب اليـتم والفقـر ، فتعلـق هبـذه الزوجـة 

ِتشبع نزواته اجلنسية  ُ«.  

   حيــاول املؤلــف تأكيــد أن القــرآن مــن اخــرتاع حممــد :١١٥ 

                                      
مـايو  ١٩هــ  ١٤١٩ مـن حمـرم ٢٣، الثالثـاء ١٢٦عـدد ، )بترصف  ( ٢ص ، املرصية= 

ْوطبعته يف ، م١٩٧١ يف عام " آن كارتر "ْر ترمجته إىل اإلنجليزية م، والكتاب املذكو١٩٩٨

 .      السابق، " راندوم "دار : نيويورك



  االستشراق       

 ١٠٦

١٠٦  

ً نظـرا ألن حممـدا تـزوج مـن «: ً، وأنه يـأيت باآليـات وفقـا هلـواه ، ويقـول ]×[

ًه سنا، وأهنـا تزوجـت قبلـه مـرتني، فقـد جـاءت السيدة خدجية التي كانت تكرب

 . ! .»  ]٤:الضحى[  M  R  Q  P  O     NL القرآن تواسيه بقوهلا

     و إن قصص القرآن ما هـي إال ترديـد «:  يقول املؤلف  :١٥١ 

  .»  ومن الكتب اليهوديةَّملا تعلمه حممد ورسقه من األديان السابقة ،

     إن يف آخـر الرسـالة أصـبحت لغـة «: ملؤلـف  يقول ا: ١٦٢ و 

ًالقرآن أقل عصبية وأكثر هدوء  َ ً َّ«.  

      و إن الـسور القرآنيـة التـي نزلـت يف «:  يقـول املؤلـف :٢٥١ 

َاملدينة تغري مضموهنا، وأصبح القرآن شبه جريـدة يوميـة تنـرش فيهـ ُ َ
ِ

ا التعلـيامت َّ

ــالقوات ــة ا، واألحكــام اخلاصــة بالنظــام اخلاصــة ب ــداخيل للدول ، ويــضيف »ل

 . »إن هذا النثر الذي صيغ به القرآن مملوء بالتكرار واألخطاء اللغوية«: املؤلف

     و لقد بقـي القـرآن بعـد حممـد ، وهـو «:   يقول املؤلف  :٣٣٨ 

ًنتاج عقله الباطن الذي ابتدع نوعا غريبا من الشعر  ً«.  

َمكــن أن يــسمى هــذا حريــة هــذه بعــض نــامذج ممــا ورد يف الكتــاب ، فهــل ي َّ

ِّتفكري تعلمها اجلامعة لطلبتها ؟ ُ 

ًهذا كتاب جيب وقف تدريسه فورا 
ِ    .))١١((  »  ُفقضيته ال تقبل املساومة، ُ

ًومن البذاءات التي تضمنها الكتاب أيضا ّ: 

           ل ا أي ( كـان مـن سـوء احلـظ أن شـعر «  :٥١

                                      
، األربعاء ٤٠٧٠٠العدد ، ١١ص ، جريدة األهرام، صالح منترص،  كتاب جيب وقفه)١(

 .          م ١٩٩٨مايو ١٣هـ  ١٤١٩ حمرم ١٧
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ُّ، التي أرواها بعد ما تقـدمت بـه الـسن مـع جتاه خدجية بالعاطفة الطبيعية) حممد

  .» واملحبوبات يف حريمه تالنساء الشابا

ًعمـل قـوادا ي: ومن معانيه  ، Procureونالحظ هنا استخدام الكتاب للفظ  ّ َ

، مـع إمكانيـة اسـتخدام ألفـاظ أخـرى، وكـذلك اسـتخدام وجيلب النساء للزنا

 . ألفاظها لفظ احلريم ، لكنها السفالة تأبى إال أن ختتار

ًوكأن املؤلف عز عليه أن يرتك ذنبا أو نقيصة دون أن يلصقها بـالنبي    ـ  ً ّ]×[ ،

  ل ٥٥ :

ً كان حممد مرتبطا بأم أوالده بروابط أقوى من أي وثيقة ، رغـم مـا عرفنـاه «

ًمن ميوله الغرامية بعد ذلك ، ويصعب أن نتخيـل أوقاتـا كثـرية مـر هبـا دون أن 

ا للعبارة اإلنجيلية التي كان سامعها سيفزعه ـ لو سمعها ـ ، وهـي ًيكون مستحق

 .  » ارتكب الزنا يف قلبه «أنه 

كان عليه أن يتجنب اإلغراءات عدة مرات ربام ببساطة خادعة ، ولكـن ... 

ُبرصف النظر عن بساطة أو صـعوبة األمـر فإننـا نعـرف كـم كلفـه التغلـب عـىل  ّ

  .»د نجح يف التخلص منه نداء الغريزة الذي ربام يكون ق

 ارتكـب الزنـا «؟ هل هناك سفالة أكرب مـن  هل حتتاج هذه الفقرة إىل تعليق

  .   ))١١(( » نداء الغريزة « ؟ بل والتشكيك يف نجاحه يف التغلب عىل »يف قلبه 

ــب  ــض أكاذي ــىل بع ــه ع ــا ردت في ــرصية بيان ــاء امل ــدرت دار اإلفت ــد أص ّوق ً ُ ُ

 :ملشار إليه، ثم قالت يف ختام البيانيف الكتاب ا" ماكسيم رودنسون"

بـني جـدران اجلامعـة ] دودييه :  تقصد  [ هذا األستاذّمن أن يندسً وبدال «

                                      
 ) .        مرجع سابق ( ية، حممد القدويس ُّ الفرنيس السافل يف اجلامعة األمريك)١(
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، وهم  األمريكية، وينفث سمومه بني طالب ما زالوا يف بداية حياهتم الدراسية

 الـشجاعة تكـون لديـه أن جيـب عليـه  ؛لني علميا ملناقشته والـرد عليـهَّغري مؤه

وقطـع لـسان  ،إفحامـه القادرين عىل أي العلم والرأهلز ليناقش ُربَوي ،األدبية 

 .  ))١١(( » ومن هم عىل شاكلته، السوء عنده 

 عــىل الفــور بوقــف تــدريس الكتــاب يف ))٢٢((ولقــد أمــر وزيــر التعلــيم العــايل 

ُاجلامعة األمريكية ، ولكن هذا وحده مل يكن كافيا ، بل كان مـن الواجـب طـرد  ً

ُوترحيلـه مـن بلـد األزهـر فـورا ، بـل وحماكمتـه » يه دودي «ثيم ِّهذا الفرنيس األ ً ُ

ِوحتقـريه لألمـة وعقيـدهتا ،  ، ×ُومعاقبته عىل  إساءته وتطاوله عىل مقام النبي 

التي تـزعم أهنـا مـوطن حريـة ) فرنسا ( ليكون عربة ألمثاله ، كام حاكمت بلده 

ملجـرد أنـه فــضح  "رجـاء جــارودي"الفكـر والتنـوير ؛ حاكمـت املفكــر املـسلم 

أكاذيب اليهود ، وأبطل ادعاءاهتم فيام يتعلـق باملحرقـة التـي يزعمـون أن هتلـر 

ومـع ، صنعها هلم ، وفيام يتعلق بأهنم أصحاب حق يف فلسطني ـ كـام يزعمـون ـ 

َكان يتكلم باحلجة والربهـان ، فـضال عـن أنـه مل يكـن الوحيـد " جارودي " أن  ً

ك مفكـرون غربيـون يـرون رأيـه ؛ إال أن فرنـسا فيام ذهب إليه من رأي ، بل هنا

 يف ×ُاحلاقدة حاكمتـه وعاقبتـه ، فكانـت حماكمـة هـذا املتطـاول عـىل الرسـول 

 .ُبلدنا ومعاقبته أوىل 

        

                                      
مـايو ١٦هــ  ١٤١٩ حمـرم ٢٠الـسبت  ، ٤٠٧٠٣، عـدد ١٠ص ،  صحيفة األهـرام)١(

 .        م ١٩٩٨

 .         "مفيد شهاب" هو الدكتور )٢(
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 م: ات اا:  

اختــذ املستــرشقون مــن املــؤمترات وســيلة لطــرح أفكــارهم ونــرش آرائهــم ، 

 .دة فرص التنسيق فيام بينهم وتقوية أوارص التعاون ، وزيا

وقد عقدوا عرشات املؤمترات التي اشرتك فيها مجوع غفرية من املستـرشقني 

 قَمن بلدان وجامعات شتى ، ناقشت مئات القضايا والبحـوث املتعلقـة بالـرش

يف كافة جوانبه ، وخاصة مـا يتـصل بالدراسـات اإلسـالمية ، وهـذه املـؤمترات 

 .ٌّما هو إقليمي ٌّمنها ما هو دويل ، ومنها 

ومنذ أواخـر القـرن التاسـع عـرش طفـق املستـرشقون  «  :" ّ العقيقي"يقول 

،  يعقــدون املــؤمترات الدوليــة مــرة كــل ثــالث ســنوات أو ســنتني أو بعــد أربــع

، لبحـث  د فيهـاَعقـُ مـن علـامء الدولـة التـي يٌوترشف عىل تنظيم كل مؤمتر جلنة

   .هُتّ انعقاده ومدُ، وحتديد موعد ، وهلا زيادهتا أو إنقاصها جدول أعامله

ويضم املـؤمتر مئـات العلـامء مـن أعـالم املستـرشقني وأقطـاب الـوطنيني يف 

 ،  دولـة٢٥عامل عن  ٩٠٠  ))١١(( فقد اشرتك يف مؤمتر أكسفورد ( ، الغرب والرشق

 . ) مجعية علمية٦٩ و، جامعة  ٨٥ و

جـدول األعـامل  منها بقسم من ٌّ تنفرد كل،وينقسمون إىل أربع عرشة مجاعة

 : وهي

وآثـار الـرشق ، مـة، والدراسـات اآلسـوية البابليـةالدراسات املرصية القدي

، ، وبيزنطـة، والـرشق املـسيحي، وآثار الكتاب املقـدسوالعهد القديم، األدنى

،      )اللغـــــة واألدب (  الـــــسامية، والدراســـــات اإلســـــالمية توالدراســـــا

                                      
ِ عقد يف سنة )١(  .        م ١٩٢٨ُ
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الدراسـات الرتكيـة، والدراسـات  ، و)التـاريخ الفنـي ( سات اإلسالمية والدرا

، ودراسـات آسـيا اخلاصة بإيران والقوقاز ومـا جاورمهـا، والدراسـات اهلنديـة

، ودراســـات آســـيا الـــرشقية اجلنوبيـــة، الوســـطى، ودراســـات آســـيا الـــرشقية

 .والدراسات األفريقية

وجدول املؤمتر وما يضاف إليه من خطب وأبحاث وآراء ومقرتحات تنرش 

َأعامل املؤمتر ، هيتدى هبا كنظم ومناهج ووسـائل : ن يف جملدات بعنوا ّللمـيض ، ُ

  .  ))١١(( »ًيف هذه احلركة العاملية ، كام تصبح أصوال وأمهات وأسانيد للباحثني 

م ثالثــني مــؤمتر ١٩٧٦م إىل عــام ١٨٧٣َوقــد عقــد املستــرشقون منــذ عــام 

قني  مثـــل مـــؤمتر املستـــرش، افة إىل بعـــض املـــؤمترات اإلقليميـــةدوليـــا، باإلضـــ

ــسوفييت  ــراد (ال ــسل، ، )م١٩٣٧ -١٩٣٥ليننج ــرشقني يف بروك ــة املست وحلق

ُ نــرشت أبحاثهــا يف كتــاب بعنــوانحيــث ِ بــاريس ( تطــور العقيــدة اإلســالمية : ُ

٢٢(( )١٩٦٢((.  

                                      
 .         باختصار ٣٧٠  ـ ٣/٣٦٧  املسترشقون  )١(

 . وما بعدها باختصار وترصف ٣/٣٦٥ السابق )٢(

َ؛ وال يستطيع الباحث أن خيفي تعجبه  هذا ُّ َ
ِ من إرصار املسترشقني عىل مـا ـ َ بل اشمئزازه ـُ

َ؛ حيث إن هذا األمر ال وجود له إال يف خياهلم، » تطور العقيدة اإلسالمية «: يطلقون عليه

ٌواحدة منذ أن أعلنها الرسـول سواء أكانوا يعلمون أم ال يعلمون ـ ـ فالعقيدة اإلسالمية 

ِ إبان بعثته، كام أهنا واضحة دعا إليها دون مواربة أو غموض، ومل يطرأ عليها تغيـري أو × َ ّ

ٌومل يصبها تطور ـ كام يزعم هؤالء املسترشقون ـ ، فأركان ا، إضافات ُّ ْ ُ
ٌإليامن وأصوله ثابتـة ِ

، واليـوم اآلخـر، ورسـله، وكتبـه، ومالئكته، اإليامن باهللا تعاىل: وهيلدى مجيع املسلمني 

َّكام أن هذه األركان حمددة منذ زمن الوحي، َوالقدر    = وسـنة، َّومقررة يف القرآن الكريم، َ
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ــ ــىص العقيق ــد أح ــنة يوق ــن س ــة م ــني الدولي ــرشقني الثالث ــؤمترات املست  م

ِّم ، فذكر مكان كل واحد منها ، و١٩٧٦اىل سنة ١٨٧٣ َ َريخ انعقاده، وحجـم تاَ ْ َ
ِ َ

َكــام أورد نــامذج ممــا .. كــأن تكــون جملــدين أو ثالثــة أو مخــسة ، وهكــذا ، ِأعاملــه

َمثل إيراده جلدول أعامل املـؤمتر اخلـامس ، تناولته بالدراسة عىل جداول أعامهلا 

ًعرش الذي كان خمصصا للـشئون التارخييـة ، والـذي انعقـد يف كوبنهـاجن سـنة  َّ

ــدول م١٩٠٨ ــات ، وج ــتص باللغ ــذي اخ ــرشين ال ــع والع ــؤمتر الراب ــامل امل أع

  .))١١((م يف ميونيخ ١٩٥٧الرشقية قديمها وحديثها، والذي انعقد سنة 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                      
ْومل تقرر، × الرسول = َّ ْأو خترتع  ُ َ ْ  ـ كام هو احلـال عنـد َيف مؤمترات دينية أو جمامع الهوتيةُ

 من الرسل والنبيني عليهم مجيعا الصالة ن جاء بعدهَ بل إهنا واحدة منذ آدم ومالنصارى ـ؛

 .والسالم

فالقضية منتهية وحمسومة بكل وضوح، ومـع هـذا جيعلـون منهـا مـادة تلوكهـا ألـسنتهم 

 !! .         وتتناوهلا أقالمهم بالبحث يف كتاباهتم ومؤمتراهتم ، بالنقاش

َيراجع ) (1     .٣٦٨ ـ ٣/٣٦٥املسترشقون : ُ



  االستشراق       

 ١١٢

١١٢  
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وا ا  ق اب اأ:  

ــة الرســمية يف اســتطاع  ــسللوا إىل بعــض املجــامع العلمي املستــرشقون أن يت

عتـربون َمـشق وبغـداد، وهـم يدمـرص ومثـل اإلسـالمية، العربية وبعض البالد 

 حيث يعملـون جاهـدين عـىل ؛التمثيل يف هذه املجامع وسيلة لتحقيق أهدافهم

ل مثــ، ّر بعبــاءة البحــث العلمــيّحتويــل هــذه األهــداف إىل منــاهج براقــة، تتــدث

، أو  أو الـدعوة إىل تعـديل النحـو العـريبالـدعوة إىل إحيـاء العاميـات،قيـامهم ب

 أو الكتابـة العربيـة املعـارصة، وكلهـا حمـاوالت ترمـي إىل إجيـاد اللغـة الوسـطى

 .فجوة بني لغة القرآن ولغة الكتابة

ولقد سبق هلم أن تسللوا من قبل للبحـث عـن العاميـات، ولبـسوا مالبـس 

يـة بشتى الوسائل جلمع األمثـال العرباسيني، وصاروا يعملون التجار والدبلوم

 .  ))١١(( واملواويل، هبدف مسموم هو الزعم بأن العامية لغة هلا تراث

وباإلضافة إىل هذا فـإن اشـرتاكهم يف املجـامع العلميـة الرسـمية واللغويـة، 

ــتاممهم بال ــةَواه ــة العربي ــالت  لغ ــد للحم ــبابه إىل التمهي ــض أس ــع يف بع ؛ يرج

، وإدراك أرسار  تعامرية، وحماولة فهم الرشق اإلسالمي مـن مجيـع نواحيـهاالس

                                      
لألستاذ أنور اجلندي ، مقدمات العلوم واملناهج: دلته يفم وأَ يراجع تفصيل هذا الكال)١(

 .            وما بعدها ٤/٥٩، ـ يرمحه اهللا ـ



  بني احلقيقة والتضليل

  ١١٣

١١٣ 

، وال  ، ومعرفـة مكـامن القـوة والـضعف لـدهيا الشعوب التي يتسلطون عليهـا

 . شك يف أن دراسة اللغة تعني عىل حتقيق هذا كله

 ا ا اا َََْ اة         
ود ،و  اوو:  

  و" جـب " يف املجمع اللغوي بمرص؛أعضاء وا انومن املسترشقني الذين ك

 "لـوي ماسـنيون  "  و، وثالثتهم من انجلـرتا، " نيكلسون "  و،" مرجليوث "

 .))١١(( الفرنيس

كـان عـضوا ، دود لإلسالمَ لٌّعدو «، وهو " فينسينك . ج . أ " :ومنهم أيضا      

ي وارحـسني اهلـ "ة أثارها الدكتور الطبيـب ثر أزمج منه عىل إِخرُأثم ، باملجمع

، وحـدث )م ١٩٣٦صـدر يف سـنة .  املستـرشقون واإلسـالم ( مؤلف كتـاب "

ا أن ًيِعّدُمــ،  ]×[  ن والرســولآرأيــه يف القــر "فينــسنك  "  َرشَبعــد ذلــك أن نــ

ــ ]× [ الرســول ــرّ أل ــي آف الق ــسفية الت ــة والفل ــب الديني ــة الكت ن مــن خالص

 .))٢٢((»سبقته

 جريفنـي ":  يف املجمع العلمي بدمشقأعضاءوا انكقني الذين ومن املسترش

 " جي سـو " اإليطايل، و "جويدي  " الكولومبي، و "جوهتيل  "  اإليطايل، و"

 " هومتـان . م " أملـاين األصـل، و "هارمتان  " اإليطايل، و "نالينو  " الفرنيس، و

 .))٣٣(( " مرجليوث " و، "ماسنيون  "اهلولندي، وكذلك 

                                      
 .              باختصار وترصف ٦١ص ، إبراهيم خليل أمحد ،   االسترشاق والتبشري)١(

  .           ٤٥٠ص،   الفكر اإلسالمي احلديث)٢(

 .              باختصار وترصف ٦٢ ـ ٦١ص ،    االسترشاق والتبشري)٣(



  االستشراق       

 ١١٤

١١٤  

ْجمعـضوية يف  وا اشــرتكتــرشقني الـذينساملأولئـك كر أن ذ بالــوجـدير ي َعــَمَ

ِاشـتهر َهم مـنالقاهرة ودمشق، من  عنـه العـداوة الـشديدة والكراهيـة لإلسـالم ُ

ــر ــة الق ــضهم ال يآولغ ــل إن بع ــواقفهم، ب ــاهتم وم ــالل كتاب ــن خ ــُن، م ــن ُّدَع  م

وتــه، مثــل  وإنــام مــن املتطــرفني يف عدا؛املستــرشقني املعــادين لإلســالم فحــسب

 ." فينسينك" ، و"مرجليوث"  و،"ماسنيون"

، " ماسـنيون" ، وهـو  حـدهم للغـة العربيـةأونشري عىل سبيل املثال لعـداوة 

، وكــان  الفرنــسية يف شــامل أفريقيــا راتمً عمــل مستــشارا لــوزارة املــستعالــذي

ــشَّ الروحــيَالراعــي ــات التب ــاجلي ، ية الفرنــسية يف مــرصري للجمعي ش وخــدم ب

 .  ))١١((  مخس سنوات يف احلرب العاملية األوىلِّالفرنيس

م يف بـريوت للـدعوة إىل ١٩٣١الـشهرية عـام  " ماسـنيون " َنجد حمارضة «

وإىل كتابة هذه العامية باحلر وف الالتينية ، وكان قد ألقاها قبـل ذلـك   العامية ،

 .م ١٩٢٩ مجع من شباب العرب يف باريس عام   يف

، وكـان مهـه أن يبـث سـمومه يف بـريوت خيطـب يف "ماسـنيون"ولقـد وقـف 

الشباب السوري ، فزعم هلم أن كرامة اللغة العربية توجب أن تتفرع إىل لغـات 

، فيا سعادة الرشق العـريب عنـدما تـصري اللغـة عديدة كام تفرعت اللغة الالتينية

 .  العربية إىل ما صارت إليه اللغة الالتينية

إنـه ال حيـاة ) : لكوليج دي فـرانس ا( وقال هذا املسترشق يف حمارضة له يف 

 .  ))٢٢(( »للغة العربية إال إن كتبت بحروف التينية 

                                      
 .  بترصف ٤٥٠ص،   الفكر اإلسالمي احلديث)١(

  .                ٤/٦٢أنور اجلندي ،  مقدمات العلوم واملناهج)٢(
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  ١١٥

١١٥ 

 املرء أن يدرك مـدى خطـورهتم وتـداخلهم يف املجـاالت ع من هذا يستطي«

العلمية ، وهم يعملون وفق خطة مدروسة ، حيث جيتمعون يف هيئـة مـؤمترات 

  .  ))١١(( »بني احلني واحلني 

َ خيفي دهشته من وجـود أمثـال هـإن الباحث ال يستطيع أن
ِ  املستـرشق يف ذاُ

جمـامع اللغـة العربيـة التــي مـا أنـشئت إال للحفـاظ عــىل لغـة القـرآن الكـر يــم ، 

ومواجهة التحديات التي تصدر عـن خـصومها ، وحراسـتها مـن مكائـد دعـاة 

 !! .العامية ، سواء أكانوا من املسترشقني أم من أتباعهم وأذياهلم يف بالدنا 

بَ اا أ ن    ءات 
ود  :  

ثم إن هؤالء املسترشقني ال يمكن أن يصلوا إىل درجة إتقان اللغـة العربيـة، 

ــؤهلهم ألن  ــة ت ــة ، بدرج ــة العربي ــريب ، وإدراك أرسار البالغ ــان الع ــه البي ِوفق
ِّ

ا يف جمـال اللغـة ًفـضال عـن أن علامءنـ، ِّيكونوا يف مصاف علامء اللغة املقتـدرين 

 .كثر واحلمد هللا ، فلسنا يف حاجة ألبته إىل هؤالء األعاجم 

إن اللغة العربية بالنـسبة للمستـرشقني لغـة :  تقول الدكتورة بنت الشاطئ «

أجنبية عنهم ، ومهام أتقنوها وأجادوا تعلمها فهـم يعجـزون عـن تـذوق بعـض 

ُّأساليبها ، وحيول تركيبهم االجتامعـي وتكـوينهم  ُ ُّاحلـضاري دون النفـاذ إىل مـا َ

ــع  ــذا أوق ــة، وه ــسن وأرسار مبثوث ــفافية وح ــن ش ــروف م ــامت واحل وراء الكل

ًسجلوها ظلام عىل مفاهيم ، اء دفعتهم إىل إصدار أحكام جمحفةبعضهم يف أخط ّ

ــاد ــداس "عى ّاإلســالم، ف ــب فون ــد املــسلم مــن أصــل   ))٢٢(( " فيلي أن األمــوال عن

                                      
  .           ٦٢ص ،  االسترشاق والتبشري)١(

ّفرنيس من ألد أعداء اإلسالم، ومن كتبه )٢(  .           "ا السوداءاالستعامر الفرنيس يف أفريقي": ٌّ
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 ١١٦

١١٦  

ــ ــىل اآلي ــتنادا ع ــس ، اس ــيطاين نج ًش ــة ّ n  m  l  k  j    ] ة الكريم

  p  oZ ]وادعى آخـرون أن احلكـم الـديني اإلسـالمي كـان ]١٠٣:التوبة ، َّ َّ

ينظر إىل املحكومني األعاجم كقطيع من الغنم ، ويـستنبط هـذا االكتـشاف مـن 

  .  ))١١(( »ٍفهم ملعنى الراعي والرعية 

ِبل إن جهل بعـضهم املطبـق باللغـة العربيـة ، أوقعهـم يف تفـس ِ ريات خاطئـة َ

 .ومضحكة يف آن واحد 

 :يقول العقاد ـ حاكيا بعض تفسرياهتم اخلاطئة لكثري من أمور اللغة الدين ـ 

اهللا عنـه ريض " أيب بكـر " ًومنها ما كتبه بعض املستـرشقني تفـسريا السـم  «

 . ))٢٢((  »!! ) أبو العذراء(  :من أنه

 . أنه القصود من  .  ))٣٣((" القصيد " ومنها ما قالوه يف تفسري ملعنى 

                                      
، االستـرشاق واملستـرشقون للـسباعي: ، وانظـر ٤/٦٣ مقدمات العلـوم واملنـاهج )١(

: يف كتابـه" بـروكلامن"، حيث ذكر أن ممن فهم هذا الفهم ملعنى الرعيـة املستـرشق ٦٤ص

     .      ّوقد رد عليه الدكتور السباعي بام بدد شبهته وسوء فهمه ، تاريخ الشعوب اإلسالمية

ْالبكر )٢( ِبالفتحـ  َ ْ َ ْ ُّالفتي:  ـِ
ِ َمن َ

ِاإلبل، ِ ِ ِبمنزلة ْ َ ِ ْ َ ِالغـالم ِ َ ُ َمـن ْ
ِالنـاس ِ َواألنثـى ،َّ ْ ُ ْ َبكـرة َ ْ ْوقـد ،َ َ َ 

ْيستعار ِللناس ُ َّ  حممد بن املبارك السعادات أبو الدين جمد، واألثر احلديث غريب يف النهاية .ِ

 أمحـد طـاهر: حتقيـق، ١/١٤٩، )هــ٦٠٦ َّتـوىفامل (األثـري ابن اجلزري الشيباين حممد بن

 .م١٩٧٩ هـ١٣٩٩ بريوت - العلمية املكتبة ،لطناحيا حممد حممودي، الزاو

ُمجع: " القصيد " )٣( ْ َالقصيدة َ ِ ُاللحم، وَ ْ ُاليابس َّ ُوالقـصيد، َِ ِ ُالناقـة: ِاإلبـل مـن َ َ ُالـسمينة َّ ِ
َّ 

ُاملمتلئة ِ َ ْ ُاجلسيمة ُ َ َ
َالعصا، وِ ُالسمني، وَ ِ

َمن َّ
ِاألسنمة ِ ِ

َ ْ ِوالقصيد، َ َمـن َ ِالـشعر َ ْ ُاملـنقح: ِّ َّ َ ُاملجـود ُ َّ َ ُ 

َّاملهذب، َ ِالذي ُ َأعمل قد َّ َ ْ ِفيه َ َفكرته ُالشاعر ِ ْ ْيقتضبه َومل ِ َ
ِ َ ًاقتضابا ْ َْ  بـن ّمـدحم، العـروس تاج. ِ

ما  و٩/٣٧، )هـ١٢٠٥: املتوىف (َّالزبيدي بمرتىض، ّامللقب، احلسيني ّالرزاق عبد بن ّحممد

 =                                                                                .  اهلداية داربعدها باختصار وترصف، 



  بني احلقيقة والتضليل

  ١١٧

١١٧ 

  :      ومنها ما تورط فيه ذلك املسترشق من خطأ معيب يف تفسريه لقوله تعاىل 

 [  &  %  $  #  "  !Z    ] أي بدون أحذية : بقوله ] ٧٥: الزمر

 !!«  ))١١((  .   
 .  ))٢٢(( » كام يف دائرة املعارف الربيطانية، السعيد: معناها "  الصعيد"  و «       

 ، ذلك أهنم عىل غري علـم دقيـق باللغـة العربيـة «: ًاد ذلك قائال        ويعلل العق

ًوليس هذا غريبا فهم ال يفهمون أدب أمـتهم ، وال جييـدون معرفـة هـذا األدب 

 !يف لغتهم ، فمن باب أويل أن ال حيسنوا فهم األدب العريب 

      وقد كانت هلم مكانة أكثر مما يـستحقون ، حتـى وقفنـا أمـامهم ووضـعناهم 

 . ))٣٣((  »! يف موضعهم 

، خيففون من غلوائهم وافتتـاهنم هبـم، ليت املفتونني بأولئك املسترشقنيأال 

ويضعوهنم يف أحجامهم الطبيعية، بعد الذي تكشف مـن أخطـائهم وتعـصبهم 

 .وجهلهم 

� �

� �

� �

� �
� �

                                      
ُبيتو  = ْ  .وأنفـسها القـصيدة أبيـات أحـسنو املوضوع، خالصةو ّاملهم، األمر: القصيد َ

 ط، الكتب عامل، ٢/١٨٢٠ ، عمر احلميد عبد خمتار أمحد د، املعارصة العربية اللغة معجم

 .م٢٠٠٨ هـ ١٤٢٩ األوىل

دار ، ١٩٥ــ ١٩٤ /٦جمموعة األعامل الكاملة ، عباس العقاد ،   اإلسالم دعوة عاملية)١(

 .            م ١٩٧٤ط األوىل ، بريوت ،  الكتاب اللبناين

 .            ابعة، ط الر القاهرة-، دار املعارف ١٣٧عبد احلليم حممود، ص /د،   أوربا واإلسالم)٢(

  .          ٦/١٩٥العقاد ،  اإلسالم دعوة عاملية)٣(
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 ١١٨

١١٨  

� �
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ِّا يف نرش وإذاعة الفكـر االستـرشاقي املعـادي إن من أخطر الوسائل وأخبثه

َلإلســالم ؛ اســتخدام بعــض أبنــاء العــرب واملــسلمني مــن تالميــذ املستــرشقني 

َنـرش الفكـر االستـرشاقي : أعني ( واملبرشين ليقوموا هبذه الوظيفة  ْ نيابـة عـن ) َ

ِأساتذهتم، والرتويج آلراء املستـرشقني واملبـرشين مـن غـري نـسبتها إلـيهم ، بـل 

ــادهم  ــرة اجته ــالء ، وثم ــذ والعم ــك التالمي ــرائح أولئ ــاج ق ــن نت ــا م ــىل أهن ع

وتفكريهم ، بيـنام هـي يف واقـع األمـر ال تعـدو أن تكـون صـدى آلراء وسـموم 

 .خصوم اإلسالم

ص أاء ا   ا اب        
وا د اء اأ :  

َرصـون دائـام عـىل إجيـاد صـنائع أو عمـالء وأعداء اإلسالم ـ بشكل عام ـ حي ً

ُّهلم من أبناء البالد اإلسالمية والعربية ، يدربوهنم ويعـدوهنم ويـصنعوهنم عـىل  ِ
ُ

أعينهم ، لينوبوا عنهم يف الكيد لإلسالم وحماربته عرب جماالت شتى ، فكان هلـم 

ــسياسة ، ومــثلهم يف جمــاالت الفكــر ،  ــالء يكيــدون لإلســالم يف جمــال ال عم

 ...رون يف جماالت التعليم واإلعالم والثقافة ، وهكذا وآخ

 ٍختطـيطو، ٍتآمر حقـود  ثمرة  ؛ وإنام هوًو عرضا�وهذا األمر ال يأيت عشوائيا أ

هم، ومتابعـة ِهم ورعـايتِ عنـايتَّحمـليظـل كام أنـه ، ٍومكر بالليل والنهار ، دءوب

 "مويل زويمـرصـ"متواصلة من جانبهم، وهذا ما أفصح عنه املسترشق املبـرش 
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  ١١٩

١١٩ 

 تبشري املسلمني جيب أن يكون بواسطة رسول من أنفـسهم ، ومـن بـني «: بقوله

 .  ))١١(( »صفوفهم ، ألن الشجرة جيب أن يقطعها أحد أعضائها 

وهذه شهادة ـ بـل وثيقـة ـ صـدرت عـن أحـد دعـاة التخريـب واإلفـساد يف 

ُّالعامل ، وهو الوجودي االنحاليل  ن اهـتاممهم ، تكـشف عـ "جان بول سارتر  "ُّ

 الذي يقوم برتديـد آراء الغـربيني ، وتـسويقها بـني » املفكر املستغرب «بصناعة 

ً ، وهى يف ذات الوقت شهادة واحد من أهلهـا ، فيقـول ـ مـشريا قومه الرشقيني

 :ّإىل بعض طرق صناعة املفكر الرشقي يف الغرب ، وجمال استخدامه ـ 

اف واألثرياء والسادة من أفريقيـا  رؤساء القبائل وأوالد األرشِحرضُكنا ن «

ــا  وآســيا ــرويج وبلجيك ــدن والن ــسرتدام  ولن ــام يف إم ــضعة أي ــم ب ، ونطــوف هب

 بعـض أنـامط العالقـات االجتامعيـة ا، ويلتقطون منـ ، فتتغري مالبسهم وباريس

ّ يف الـرواح والغـدو ، ويتعلمـون لغتنـا ، ، ويتعلمون منا طريقة جديـدة اجلديدة

ًوكنا ندبر لبعـضهم أحيانـا زجيـات أوربيـة عرباتنا ، وأساليب رقصنا وركوب ُِّ ، 

 .. ثم نلقنهم أسلوب احلياة الغربية 

ُّ، وأي يف أعامق قلـوهبم الرغبـة يف أوربـا، ثـم نرسـلهم إىل بالدهـمكنا نضع 

، كنـا ًومل نكن نجـد منفـذا إليهـا، وهناٌبالد كانت أبواهبا مغلقة يف وج!! .. بالد 

فكـرين الـذين صـنعناهم إىل لكن منذ أن أرسـلنا امل، ًنجساًبالنسبة إليها رجسا و

ّ فريتـد ،"اإلخاء البرشي": ح من إمسرتدام أو برلني أو باريس؛ كنا نصيبالدهم

كنــا .. رجــع أصــواتنا مــن أقــايص أفريقيــا والــرشق األوســط أو شــاميل أفريقيــا 

 ، "لفــة املــذهب اإلنــساين أو ديــن اإلنــسانية حمــل األديــان املختّلُيحــِل": نقــول

                                      
  .           ٣٠ص ،  الغارة عىل العامل اإلسالمي)١(



  االستشراق       

 ١٢٠

١٢٠  

إال أننـا ! هذه أصواتنا من أفواههم وحني نـصمت يـصمتون . . وكانوا يرددون

ـ ال يقولون كلمة واحدة غـري مـا وضـعنا !! كنا واثقني من أن هؤالء املفكرين ـ 

  .))١١((  »! يف أفواههم 

ــرشق  ــول املست ــنيون "ويق ــالب « :" ماس ــؤالء الط ــذين َإن ه ــسلمني ال  امل

ًحتى يكو نـوا أعوانـا صاغوا صياغة غربية خالصة، ُيصلون إىل فرنسا جيب أن ي

 .  ))٢٢(( »لنا يف بالدهم 

ِبل إن سدنة االسترشاق والتبشري يف الغرب، ال مانع لدهيم من مـنح بعـض  ْ َ ََ َ

إحـدى جامعـات أبناء العرب واملسلمني الدرجات أو الـشهادات العلميـة مـن 

يف مقابل أن يكون  ،بسهولة ويرس ـ املاجستري والدكتوراهدرجات مثل ـ الغرب 

 .َم املخلصِ فكرهتَّجندي

 :يقول فيها، ِّىل ذلك ألحد املنظرين الغربينيوهذه شهادة ع

 املسلمني قد فـشلوا ال شك أن املبرشين فيام يتعلق بتخريب وتشويه عقيدة«

،  إليهـا مـن خـالل اجلامعـات الغربيـة، ولكن هذه الغايـة يمكـن الوصـولًمتاما

ًفيجب أن ختتار طلبة م ، والـسلوك لطبائع الضعيفة والشخصية املمزقةن ذوي اَ

، َسـالمية ومتـنحهم املـنح الدراسـيةاملنحل من الـرشق، وال سـيام مـن الـبالد اإل

لتأسـيس ، ، ليكونوا املبـرشين املجهـولني لنـاأي سعرحتى تبيع هلم الشهادات ب

                                      
تصدر ، ٢١ص ، مقال يف جملة األمة، عبد القادر عبار،  شبابنا يف وجه اإلعصار الغريب)١(

، الـسنة اخلامـسة، خلمـسونالعـدد ا، عن رئاسة املحاكم الرشعية والشئون الدينية يف قطر

 .          م ١٩٨٤هـ  نوفمرب ١٤٠٥صفر 

، دار ١٦ص ، أنـور اجلنـدي، ال التعليم واللغة والقانون من التبعية إىل األصالة يف جم)٢(

 .            القاهرة ، ماالعتصا



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٢١

١٢١ 

 .  نصبوا إليه يف البالد اإلسالميةالسلوك االجتامعي والسيايس الذي

ًاعتقادي لقـوي بـأن اجلامعـات الغربيـة جيـب أن تـستغل اسـتغالال تامـا إن  ً ِ َ ٌّ

ول عــىل الــدرجات العلميــة والــشهادات ، واســتعامل صجنــون الــرشقيني للحــ

أمثال هؤالء الطلبة كمبرشين ووعاظ ومدرسني ألهدافنا ومآربنا باسم هتذيب 

 . ))١١(( »اإلسالم واملسلمني 

ر عـىل ء االستـرشاق والتبـشري أخطـإن هؤالء املـستغربني الـذين هـم عمـال

ّ؛ حيث إهنم يسترتون خلف أقنعة مموهة، ويندسـون األمة من أعدائها السافرين ِّ ُ

ــر  ــام ينخ ــا ك ــرون يف عظامه ــة ينخ ــفوف األم ــت إىل يف ص ــسوس ، وال يلتف َال ُ ُّ

َّأو يــتفطن إلــيهم إال بعـد حــني، خطـرهم َ شــأهنم يف ذلـك شــأن أســالفهم مــن ، ُ

 .املنافقني 

ــبالد اإلســالمية يف العــرص احلــدولقــد عر يث طائفــة مــن املفكــرين فــت ال

ــستغربني ــالهلم، امل ــرشين، وض ــرشقني واملب ــك املست ــرددون إف ــا ي ــانوا أبواق ِّ، ك ً

ِوينفثون سمومهم الفكرية عىل أهنا آراؤهم أنفسهم ، زعموا أ هنم توصلوا إليها َ

ً، ثــم مل تلبــث األمــور طــويال، فــإذا احلقيقــة وابعــد دراســة وبحــث لواقــع أهنــم ِ

ُّجيرتون أباطيل ومفرتيات أساتذهتم من املسترشقني واملبرشين َ. 

  

                                      
، دمشق، دار القلم، ٧١ ـ ٧٠ص ، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين،  غزو يف الصميم)١(

م ١٩٥٧سـنة ، طبع لندن، املشكلة الرشقية: ( نقال عن كتاب، ١٩٨٥هـ ١٤٠٥لثانية ط ا

عبـد ،  االسـتعامر ـ االستـرشاق ـالتبـشري: أجنحة املكر الثالثة وخوافيها، )١٤٦صفحة 

 .              م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ط الثالثة ،دمشق، دار القلم، ٢٦٢ص ، الرمحن حسن حبنكة امليداين

 



  االستشراق       

 ١٢٢

١٢٢  

  : "ط  " ا اا  ت 

 الذي كـشف البـاحثون والعلـامء عـن، "طه حسني"ربني ومن هؤالء املستغ

، وأثبتـوا أهنـا  اإلسـالم وقرآنـه وعظامئـه وتارخيـهحقيقة آرائه التـي نـال هبـا مـن

ــد أل ــاكرينتردي ــرشقني امل ــاتذته املست ــار أس ــال فك ــن أمث ــوث"، م ، و "مرجلي

 .، وغريهم"جب"، و "دوركايم"

وقـد ،  )الـشعر اجلـاهيل( ومن  كتبه التي امتألت بالباطل والزيـف؛ كتـاب 

ــن  ــول ع ــه منق ــاحثون أن ــت الب ــابأثب ــول ٍكت ــاهيلح ــشعر اجل ــرشق ّ ال  للمست

 . "مرجليوث"

ُوممن ذكر هذا وأكد عليه العالمة ا لدرجـة ،  " حممود حممـد شـاكر "ألستاذ ّ

 حاشـية طـه حـسني عـىل بحـث «:  املـذكور " طه حـسني "أطلق عىل كتاب أنه 

 .  ))١١((  »مرجليوث 

 طــه "بــني مــا كتبــه وموازنــة  عقــد مقارنــة "ّ حممــد البهــي "كــام أن الــدكتور 

املـذهب ( يف كتابـه "  جـب " وبني ما كتبه املستـرشق ،املذكور يف كتابه "حسني 

ــة املوضــوعية إىل أن األهــداف ،  )ّحمــديامل ــة العلمي وانتهــى مــن تلــك املقارن

     .    ))٢٢((  والنتائج واحدة لدى كليهام

 : يف هذا الكتاب " طه حسني "ومن اآلراء اخلطرية التي ذهب إليها 

ًومل يكونوا جهـاال وال غالظـا مل يكونوا عىل دين ، «أن العرب  ِ ً ّ ، ومل يكونـوا ُ

                                      
تـصدرها وزارة ( هدية جملة منار اإلسالم  ، ٣٧ص، أنور اجلندي ، يزان مؤلفات يف امل)١(

 .  السنة احلادية عرشة ، العدد اخلامس ، ) الشئون اإلسالمية باإلمارات العربية املتحدة 

َ تراجع خالصة هذه املوازنة يف)٢(  .  ١٩١ـ ١٩٠ص ، الفكر اإلسالمي احلديث: ُ



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٢٣

١٢٣ 

ِّكــذلك يمــثلهم .. أو اقتــصادية بالقيــاس إىل األمــم األخــرى يف عزلــة سياســية  ُ

ــأس ،  ــوة وب ــروة وق ــحاب ث ــن وأص ــم ودي ــحاب عل ــانوا أص ــرآن ، وإذا ك َالق َ

َوأصــحاب سياســة متــصلة بالــسياسة العامــة ـ متــأثرين هبــا مــؤثرين فيهــا ـ فــام 

ًأخلقهم أن يكونوا أمة متحرضة راقيـة ال أمـة جاهلـة مهجيـة  وكيـف يـستطيع ! َِّ

  .))١١(( »ِّجل عاقل أن يصدق أن القرآن ظهر يف أمة جاهلة مهجية ر

َ يريد أن يفهم قارئه أن القرآن انطباع للحياة القائمة يف وقت صـاحبه «وهو  ِ ُ

يف عقيـدهتا ولغتهـا ، وعاداهتـا :  ـ وهو يمثل لذلك بيئـة خاصـة ×ـ وهو النبي 

  .))٢٢(( »وهى البيئة العربية يف اجلزيرة العربية .. يف احلياة 

، كـان  ومنهج دراسة احلياة اجلاهلية للعرب قبـل اإلسـالم دراسـة علميـة «

بـني مـا :  بـني أمـرين ال ثالـث هلـام ) الـشعر اجلـاهيل ( يدور عند صاحب كتاب

كالمهـا لإلنـسان وكالمهـا يتحـدث عـن ..  وبني القـرآن  بالشعر اجلاهيلىَّسمُي

َّ اجلــاهيل واختــار القــرآن هلــذه َولكنــه اســتبعد الــشعر! احليــاة العربيــة اجلاهليــة 

القـرآن إذن مـصنوع ! دقيقا هلذه احلياة ) انطباعا ( الدراسة ألنه صادق يف كونه 

 .  َّومؤلف 

                                      
 .١٥ص ، لطه حسني، الشعر اجلاهيل : ًقال عنن١٨٤ص ،   الفكر اإلسالمي احلديث)١(

لعـاملني؛ حيـث يقـول  ـ املـشار إليـه ـ منـاقض لكـالم رب ا" طه حسني " هذا ؛ وكالم 

.  /  0  1  2  3  4  5     6  7  8  9  :  ]: ســبحانه

  B  A  @  ?   >       =  <  ;Z  ] انوا أميني فاآلية تفيد أن العرب ك،  ]٢: اجلمعة

  .× ، وهم لذلك كانوا يف أمس احلاجة إىل بعثة الرسولٍ تيه وضاللجاهلني يف

 .١٨٦ص ،  الفكر اإلسالمي احلديث)٢(



  االستشراق       

 ١٢٤

١٢٤  

وهـي مكـة بوجـه ، ن احليـاة يف شـبة اجلزيـرة العربيـةهو مرآة ألفق خاص م

 .  ))١١(( »خاص 

َ للتـوراة أن حتـدثنا« :املـذكور  يف كتابه " طه حسني "ومما قاله   عـن إبـراهيم ِّ

ُوإسامعيل ، وللقرآن أن حيدثنا أيضا ، ولكـن ورود هـذين االسـمني يف التـوراة  ّ ً َ ِّ

ّوالقرآن ال يكفي إلثبات وجودمها التارخيي 
ِ« ))٢٢((  . 

فهــي . .. إذن واضــح ) قــصة إســامعيل  (ِ هــذه القــصةُرْأمــ «: ًويقــول أيــضا

ْلسبب ديني ، وقبلتها ُسالم ها اإلّ، واستغل ، ظهرت قبيل اإلسالم حديثة العهد َ ٍّ

ٍّمكة لسبب ديني وسيايس  ُ !«  ))٣٣((  .  

جلنة من كبار علامئه ـ يف ذلك الوقت ـ لدراسة كتاب  " األزهر "َّكلف وقد 

ن  إ«: ًفقامت بذلك ورفعت تقريرا لشيخ األزهر قالت فيه ، ) ّالشعر اجلاهيل ( 

ْومعـول ، ائم الكفـر ٌ مملوء بروح اإلحلاد والزندقة ، وهو دعامة مـن دعـكتابال
ِ

ّهلدم األديان ، وفندت اللجنة شبهات وأوهام املؤلف ، ووضـعت النقـاط عـىل  َ

ُ أحد أعضاء  ـ" مفتاح ِهِّ ربُ عبد"الشيخ ، وكتب ٍّمي رزيناحلروف بأسلوب عل

 إن العلـامء «: يقـول فيـه لطـه حـسني، ًاللجنة ـ مقاال نرشته صـحيفة الكواكـب 

ُحيكمون عليـك بـالكفر، وبـالكفر الـرص، وعىل بكرة أبيهم أمجعني يح الـذي ال َ

، وأحتداك أن تدلني عىل عامل واحـد حيكـم عليـك بالفـسوق ُّتأويل فيه وال جتوز

                                      
 .١٨٧ص،  السابق)١(

ص ، فتحي يكـن، ِّ الرابع عرش اهلجريِ العامل اإلسالمي واملكائد الدولية خالل القرن)٢(

الـشعر : كتـابًم، نقـال عـن ١٩٨٣هــ ١٤٠٣ط الثالثة ،  بريوتمؤسسة الرسالة، ١١٩

 .٢٦ص ، اجلاهيل

 .٢٩ص ، الشعر اجلاهيل: ً نقال عن١٨٩ص ، يث الفكر اإلسالمي احلد)٣(



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٢٥

١٢٥ 

ِوالعصيان دون الكفر ، وعليك تربئة نفسك من هذا االهتام الشائن ُ ..«  ))١١(( .   

  يفأو أمثاهلـا ممـا،  قد رجع عن تلك اآلراء " طه حسني "هذا ، ومل يثبت أن 

  .))٢٢((كتبه األخرى 

  " :ط  " ُ  "   اازق " 

ومن الذين كانوا وسيلة لنرش سموم املسترشقني ـ عىل شاكلة طـه حـسني ـ ؛ 

 ، الـذي زعـم» اإلسـالم وأصـول احلكـم «  صاحب كتاب " عيل عبد الرازق "

ن الـسياسة فيه أن الرشيعة اإلسالمية رشيعة روحية حمضة وال عالقـة هلـا بـشئو

 .واحلكم 

ً عبـد الـرازق نفـسه إمامـا جمتهـدامل يكن عـيل « �وإنـام كـان قاضـيا رشعيـا . . ً ً

ِ، ودعــي عــيل عبــد ) التجديــد ( تلقفتــه قــوى التغريــب فاصــطنعته حتــت اســم 
ُ

                                      
مجـال عبـد اهلـادي، /د: إعـداد ، )الشيخان ( يام كتبه طه حسني يف   الزور والبهتان ف)١(

 .املنصورة ، دار الوفاء  ، ٨٢ص، عيل لبن /وفاء حممد رفعت ، أستاذ/د

 طـه "أن ، وكتاباتـه ـ غـري مـرة ـ يف حمارضاتـه " حممد عـامرة "كتور ذكر األستاذ الد (2)

ُّوإنا لنتمنى هذا ونحبه، منها وتاب ،  قد رجع عن تلك اآلراء"حسني  ّ؛ ولكن الواقع أنه مل ّ

َيؤثر عن طه حسني أنه كتب كتابا  ْأو أعلن يف مؤمتر عىل الناس أنه بريء من هذا الرأي أو ، ُ

ّأو تراجع عام، ذاك  ِمما أخذ عليه وانتقد فيه ،  قاله يف كتاب كذا أو كذا َ ُِ �وأدين بسببه علميا ، ُ ُ

 .�وقانونيا 

ّبل إنه عنـدما تعـرض للتحقيـق ، ِوالظاهر أن الرجل بقي عىل آرائه حتى رحل عن الدنيا 

ّواملساءلة يف القضاء بشأن بعض آرائه التي تقدح يف صدق أخبار القـرآن الكـريم وربانيـة 

َوأن ورودمهـا يف التـوراة ، مثل ما قاله يف شأن ثبوت قـصة إبـراهيم وإسـامعيل  ، مصدره ُ

ّوالقرآن ال يكفي إلثبات وجودمها التارخيي 
ّمل جيزم بأنه يصدق بام ورد يف القـرآن بـشأن ، ِ

 ! .فأين هذا الرجوع والتوبة املزعومة ؟.. وعمد إىل املراوغة ، القصة رصاحة 
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ِّالرازق إىل لنـدن حلـضور حلقـات االستـرشاق التـي تـروج لألفكـار املعارضـة 

َهدي هذا الكتاب الذي وضع عليـه اسـمه ُوأ.. حلقيقة اإلسالم وهدم مقوماته 
ِ

َمرتمجـا إىل اللغــة العربيــة ، وطلــب إليــه أن يــضيف إىل مادتــه بعــض النــصوص  ًِ ُ

 . العربية التي يستطيع اقتباسها من كتب األدب 

ٍأما الكتاب نفسه فكان من تـأليف قـرم ْ ٍ مـن أقـرام االستـرشاق ، وداهيـة ))١١((  َ

  الــذي تقــيض" مرجليــوث "يــة ، وهــو رجــال الــصهيونية واليهوديــة العاملمــن 

الـشعر ( َ أن يكون صاحب األصل الذي نقل عنه طه حسني بحثه عن الصدف

حاشـية طـه حـسني عـىل : ( والـذي أطلـق عليـه حممـود حممـد شـاكر ، )اجلاهيل

 " عيل عبـد الـرازق "حاشية ( ، ويمكن أن نطلق اآلن اسم ) مرجليوث بحث 

 ضـياء "عـن هـذه احلقيقـة الـدكتور وقـد كـشف ،  ) " مرجليـوث "بحث  عىل

 .  ))٢٢ ( (»  )خلالفة يف العرص احلديث اإلسالم وا ( يف بحثه القيم "ّ الريس الدين

 عـيل " أدلة قويه ترجح وتثبت أن أصل كتاب " الريس "وقد قدم الدكتور 

 .   ))٣٣((جليوث  هو بحث ملر"عبد الرازق 

ّالـذي رد  ) حممد بخيـت(  أول من كشف حقيقة الكتاب هو الشيخ «وكان 

، ) حقيقـة اإلسـالم وأصـول احلكـم ( يف كتابـه " عيل عبد الرازق "عىل الشيخ 

 :حيث قال ..  واحد من الكتب التي صدرت يف الرد عليه وهو

                                      
ْ القرم من الرجال )١(   .٢/٧٥٨املعجم الوسيط ، َّالسيد املعظم : َ

، دار ٥٦ــ  ٥٥ص ، أنور اجلندي،  كتابات العرصيني يف ضوء اإلسالم إعادة النظر يف)٢(

 .القاهرة ، االعتصام

َ يراجع)٣(   .  ٦٠  ـ٥٩ص ، السابق : ُ
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منا من كثريين ممن يرتددون عىل املؤلـف أن الكتـاب لـيس لـه منـه ِألنه عل( 

 واضعوه من غـري ليجعله.. فهو منسوب إليه فقط .. إال وضع اسمه عليه فقط 

 .  ))١١ ( (»  )املسلمني ضحية هذا العار ، وألبسوه ثوب اخلزي إىل يوم القيامة 

 حممـد أيب الفـضل "وقد انعقدت هيئة كبار العلامء برئاسـة املرحـوم الـشيخ 

ــزاوي  ــاء  "اجلي ــباح األربع ــت ،ص ــك الوق ــر يف ذل ــيخ األزه ــرم ٢٢، ش  املح

ًضائها أربعـة وعـرشين وكان عدد أع، ) م ١٩٢٥أغسطس سنة ١٢( هـ ١٣٤٤

ًعاملــا ، وبعــد مناقــشة طويلــة أصــدرت اهليئــة حكمهــا بإدانــة الــشيخ عــيل عبــد 

  .))٢٢((الرازق وإخراجه من زمرة العلامء 

  ٌ اٌفا " أ أ: "  
ــاك اعــرتاف مــن  ــه أحــد املــروجني آلراء ،  " أمحــد أمــني "وهن ــه بأن ِّيقــر في ُُ ُّ

ِ

ِّبـل يقـدمها للنـاس عـىل أهنـا مـن ، نـسبها إلـيهم املسترشقني يف كتبـه بـدون أن ي

حيـث جييـب عـن كثـري ، وهو ـ ال شك ـ اعرتاف لـه خطورتـه ، خالص أفكاره 

 أمحـد " هممـنَمن عالمـات االسـتفهام حـول آراء بعـض الكـاتبني املحـدثني ـ و

ِّكـام يؤكـد عـىل أن مدرسـة تالميـذ ،  ـ حول كثري من القـضايا اإلسـالمية "أمني 

ــرشقني ــاتذهتم املست ــرش آراء أس ــسخرون يف ن ــذين ي َّ ال ــودة يف حياتنــا ، ُ ، موج

ّوتشكل رافدا من روافد الغزو الفكري اهلدام يف املجتمعات اإلسالمية  ِّ ِّ . 

 : رمحه اهللا، فيقول " مصطفي السباعي "وهذا االعرتاف يرويه الدكتور 

 قـال األسـتاذ ،هـ١٣٦٠ عامِّريْ الزهِ يف األزهر حول اإلمامٌوملا ثار نقاش «

                                      
  .٥٦ص ، أنور اجلندي ،  إعادة النظر يف كتابات العرصيني يف ضوء اإلسالم )١(

ِّ القـرن الرابـع عـرش اهلجـريامل اإلسـالمي واملكائـد الدوليـة خـالل الع)٢(
 ١٠١ص ، ِ

 .باختصار 
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ـ وهـو الـذي أثـريت الـضجة  " عيل حسن عبد القادر " للدكتور " أمحد أمني "

 : حوله ـ 

ًإن األزهر ال يقبل اآلراء العلمية احلرة ، فخري طريقـة لبـث مـا تـراه مناسـبا  َّ َ ِْ

مــن أقــوال املستــرشقني ، أن ال تنــسبها إلــيهم بــرصاحة ، ولكــن ادفعهــا إىل 

ُّ منـك ، وألبـسها ثوبـا رقيقـا ال يـزعجهم مـسها ، كـام األزهريني عىل أهنا بحـث ُْ ًً ِ َ

 ) .وضحى اإلسالم ، فجر اإلسالم (فعلت أنا يف 

 أمحـد "ٍ يومئـذ نقـال عـن األسـتاذ " عيل حسن "هذا ما سمعته من الدكتور 

 .  ))١١((»  "أمني 

ه ا رة:  
ِإن إذاعــة ســموم املستــرشقني وآرائهــم عــىل يــد أســامء وطنيــة ، و خاصــة إذا ِ

ٌكانت مسلمة عربية ، أمر يف غاية اخلطورة والرضر ؛ حيـث إن ورود الـشبهات 

وترديـدها عـىل ألـسنة آخـرين ، واألفكار االسترشاقية يف غري كتب املسترشقني 

ــارئ ، مــن بعــض املــسلمني  ــدى الق ــري االنزعــاج أو القلــق واحلــساسية ل ال يث

ٍأن هذا الكالم ملسترشق حاقـد كـاره ْاملسلم، مثل ما يثريها لو كان يقرأ أو يعلم  ٍ

ُلإلسالم، وجيعل الشبهات واألباطيل تنترش وتروج يف تدليس وخداع  َ َ ِيلـبس ، ِ ُ

َالباطل ثوب احلق، وجيعلـه يتـسلل إىل نفـوس النـاس دونـام انزعـاج ، ويـرسي  َ

 .من غري أن ينتبهوا حلقيقته وأرضاره ، بينهم يف نعومة وصمت 

                                      
 .٢٣٨ص ،  السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي )١(

ّ وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى السباعي قد رد عىل شبهات  التي أثارها  " أمحد أمني "ّ

ّوفندها بأسـلوب ، د لذلك فصال خاصاوأفر، حول السنة النبوية) فجر اإلسالم( كتابه يف

َيراجع. ٍّوعيٍّعلمي موض   . وما بعدها٢٣٦ص ، نة ومكانتها يف الترشيع اإلسالميالس: ُ
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ًأشد مكرا وأكثر خداعا ومتوهيـا، و َوال شك أن هذه الوسيلة  ُ ً ًأخبـث أثـرا«ُّ ُ ،

  . ))١١((» وهو حسبنا ونعم الوكيل، انواهللا املستع، وأقوى سالحا، ُوأسوأ نتيجة

َوألن املستــرشقني واملبــرشين واملــستعمرين وغــريهم مــن أعــداء اإلســالم   ِّ ّ

ّيدركون خطورة هذه الوسيلة جيدا ؛ فإهنم قد استغلوها رش استغالل 
ِ ِ ْورزئنـا ، ُ ِ ُ

ِّالذين صاروا ـ كام جاء يف احلديث النبـوي ، بكثري من الصنائع الغربية يف بالدنا 

  .))٢٢(( » فيها قذفوه إليها أجاهبم من،  جهنم أبواب إىل دعاة «الرشيف ـ 

ِوإظهــار حقيقــة أفكــارهم ، ُولــذلك جيــب الكــشف عــنهم  ِ
ِوهتــك أســتار ، ُ ْ

 . واهللا املعايف ،كي تربأ األمة من بالئهم ، ِخداعهم 

                                      
  .٢٣٦ص ، السابق) 1(

َحذيفةعن ) 2( َ َْ ِبن ُ ِاليامن ْ
َ َ َكان:  قال ُالناس َ َيسألون َّ ُ َ ْ َرسـول َ ُ ِعـن × اهللاَِّ َ ِاخلـري، َ ْ ُوكنـت َ ْ ُ َ 

ُأسأله ُ َ ْ ِعن َ ِّالرش َ َخمافة َّ َ َ ْأن َ ِيدركني، َ َ ِ ْ ُفقلت ُ ْ ُ َرسول َيا َ ُ َّإنا اهللاَِّ َ َّكنـا ِ ٍجاهليـة ِيف ُ
َّ َ
ِ ٍّورش، ِ َ َفجاءنـا َ َ َ  اهللاَُّ َ

َهبذا َ ِاخلري، ِ ْ ْفهل َ َ َبعد َ ْ َهذا َ ِاخلري َ ْ ْمن َ
ٍّرش؟ ِ َقال َ ْنعم«: َ َ ُقلت »َ ْ ْوهل: ُ َ َبعد َ ْ َذلك َ ِ ِّالرش َ ْمـن َّ

ٍخـري؟ ِ ْ َ 

ْنعم،«: َلَقا َ ِوفيه َ ِ
ٌدخن َ ُقلت »ََ ْ َوما: ُ ُدخنه؟ َ َُ َقال َ ٌقـوم«: َ ْ َهيـدون َ ُ ْ ِبغـري َ ْ َ ِهـديي، ِ ْ ُتعـرف َ ِ ْ ْمـنهم َ ُ ْ ِ 

ُوتنكر
ِ ْ ُ ُقلت »َ ْ ْفهل: ُ َ َبعد َ ْ َذلك َ ِ ِاخلري َ ْ ْمن َ

ٍّرش؟ ِ َقال َ ْنعم،«: َ َ ٌدعاة َ َ َإىل ُ ِأبواب ِ َ ْ َجهنم، َ َّ َ ْمن َ ْأجاهبم َ ُ َ َ َ 

َإليها ْ َ ُذفوهَق ِ ُ َفيها َ
ُقلت »ِ ْ َرسول َيا: ُ ُ ْصفهم اهللاَِّ، َ ُ ْ َلنـا؟ ِ َفقـال َ َ ْهـم«: َ ْمـن ُ

َجلـدتنا، ِ ِ َ ْ َويتكلمـون ِ ُ َّ َ َ َ َ 

َبألسنتنا َِ ِ ْ َ ُقلت »ِ ْ َفام: ُ ِتأمرين َ
ُ ُ ْ ْإن َ ِأدركني ِ َ َ ْ َذلك؟ َ ِ َقال َ ُتلزم: َ َ ْ َمجاعة َ َ َ َاملسلمني َ ِ ِ

ْ ْوإمامهم، ُ َ َُ ُقلت َِ ْ ْفإن: ُ َِ 

ْمل ْكنَي َ ْهلم ُ ُ ٌمجاعة َ َ َ َوال َ ٌإمام؟ َ َ َقال ِ ْفاعتزل« َ ِ َ ْ َتلك َ ْ َالفرق ِ َ
َكلها، ِ َّ ْولو ُ ْأن ََ َّتعـض َ َ ِبأصـل َ ْ َ ٍشـجرة، ِ

َ َ َ 

َّحتى َيدركك َ َ ِ ْ ُاملوت ُ ْ َوأنت َ ْ َ َعىل َ َذلك َ ِ ، ب عالمات النبـوة أخرجه البخاري يف ك املناقب. »َ

، ٩٣ /٨ون األمـر إذا مل تكـن مجاعـة ، ب كيـف يكـويف ك الفـتن، ١٧٨ /٤يف اإلسالم 

، مـسلم بـرشح ة مجاعة املسلمني عند ظهور الفتن، ب وجوب مالزمومسلم يف ك اإلمارة

 .١٨٤٧، رقم ٢٣٧ ـ ٢٣٦/ ١٢النووي 

ص ، للمؤلـف، لفكـري التحـدي واملواجهـةالغـزو ا: يراجع ـ يف هذا املوضوع أيضا ـ و

 .١٦٩ـ ١٦١



  االستشراق       

 ١٣٠

١٣٠  

 

������������� �

������������������������������� �
 

ّمن نافلة القول أن نقرر هنا حقيقة راسـخة ـ سـبق أن ذكرناهـا ووثقناهـا يف  ً ً َ ِّ ُ

ِأن الدافع الـديني التبـشريي كـان أحـد الـدوافع القويـة : الفصل السابق ـ وهي  ِ َ َّ َّ

 .طه إىل اآلن ِواستمرار نشا، وراء نشأة االسترشاق 

ِفاالسترشاق قد وجد خلدمة التبشري  ٍوالعالقة بينهام عالقة انسجام ووئـام ، ُ ٍ ُ

ُخلدمة أهداف واحدة لكال اجلانبيني ، بل ليس من املبالغة القـول بـأن ، ٍوتنسيق  ٍ

 .االسترشاق والتبشري وجهان لعملة واحدة 

ِ، وحماولـة إضـعافه يتفقان يف رضورة مقاتلة اإلسالمومها ِف نـرشه، وإيقـا ، ِ ِ

ِأو رصفهــم عــن التمــ، ِوإخــراج املــسلمني منــه
ْ سك بــرشائعه وشــعائره، بطــرق َ

َمضموهنا الفكر املعادي لإلسالمُ، من بينها حرب الكلمة التي حتمل يف كثرية َ. 

ِّويمثل االسترشاق يف هذه احلـرب املـصنع الـذي يـصنع الـشبهات  ُ َ ُ ِوينـتج ، ِّ
ُ

ــالم  ــضادة لإلس ــار امل َاألفك ّ ــة ، َ ــسويق والدعاي ــة الت ــشري بمهم ــوم التب ــنام يق بي

 . وتوزيعها بني قطاعات املسلمني املختلفة ، للمنتجات الفكرية االسترشاقية 

ِّوتقوم إرساليات التبـشري يف العـامل اإلسـالمي بـدور كبـري يف تـرويج ونـرش 

ًالفكر املعادي لإلسالم ، الذي أنتجه االسترشاق ، وسود به املستـرشقون آالفـ ا َّ

  .من الكتب واملجلدات 

ِّمجاعة مـن املنـرصين يقومـون بنـرش املـسيحية يف إقلـيم : واإلرسالية تعني « 
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َمعني ، وتضم اإلرسالية عادة عدة مراكـز  خيـتص كـل منهـا بالعمـل يف مدينـة ، ُ

َيطلق عليها ، معينة  ُ، كـام توجـد مراكـز ) مركز التبشري ( أو ) املركز التبشريي ( ُ

 .  ))١١((» ستوى القرى ٌفرعية عىل م

ِوهذه اإلرساليات حتت تـرصفها أجهـزة عاتيـة جبـارة ، ووسـائل خطـرية ، 
ُّ

ُّوهلا منافذ عديدة تتصل من خالهلا باملسلمني ، وتبث فيهم ما لدهيا مـن سـموم 

ُفكرية ، هي أرض عليهم وأفتك هبم من السموم البيضاء والسوداء  َ ْ َ َُّ َ. 

ــة ، واالجت ــدمات الطبي ــة فمجــاالت اخل ــة املختلف ــة والثقافي ــشاء ،  امعي وإن

ُّاملدارس واملعاهد واجلامعات ، وغريها من الوسـائل واألنـشطة التـي تـستغلها 

ِّ ؛ كلها طرق مسخرة لبث املفرتيـات واألباطيـل املـشوهة ةاإلرساليات التبشريي ِّ ٌ ُِ ٌ َّ ُ ُّ

 .ِلإلسالم واملعادية له 

ِّوهذا مثال من الكتب التي تدرسها إحدى اإلر ساليات األجنبية يف بـريوت ُ

ِيف مدارسها التـي يؤمهـا ـ لألسـف ـ أبنـاء املـسلمني وغـريهم ، ننقلـه ممـا أورده  ُ

  عـن كتـاب ، فقد تكلـام" التبشري واالستعامر يف البالد العربية ": صاحبا كتاب 

َّكان يدرس يف الصف الرابـع مـن املدرسـة البطريركيـة يف بـريوت ، وكـذلك يف  ُ

، ) وهــو مطبــوع يف لبنــان ( ، ة يف لبنــان ، ويف غــري لبنــان مــدارس أخــرى كثــري

 :واالسم الكامل هلذا الكتاب هو هذا 

 .إيزاك . تاريخ حمارضات ج 

                                      
،  هـامش ٤٨ص ، كرم شلبي /د، ىل املسلمني العرب  اإلذاعات التنصريية املوجهة إ)١(

ًنقـال عـن التبـشري ، م ١٩٩١هــ ١٤١٢ط األوىل ، القـاهرة ، مكتبة الـرتاث اإلسـالمي 

  .٢٤ص ، إبراهيم عكاشة ، النرصاين يف جنوب السودان ـ وادي النيل ـ 
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)  العـصور الوسـطى(لرشق األدنى لطلبة الصف اخلـامس ، لألبا. أ :      حررها

 .طبعة مطابع اآلداب الفرنسية يف بريوت 

 :جاء يف هذا الكتاب

ًملحمـد يف أثنـاء رحالتـه أن يعـرف شـيئا قلـيال مـن عقائــد واتفـق  : ٣١ص  ً

وملا أرشف عىل األربعني أخذت ترتاءى له رؤى أقنعته بأن ، اليهود والنصارى 

 .ًاهللا اختاره رسوال 

والقرآن جمموع مالحظات كـان تالميـذه يـدونوهنا بيـنام كـان هـو  : ٣٢ص 

ه عـىل اإلسـالم بالـسيف إذا َّيتكلم ، وقد أمر حممـد أتباعـه أن حيملـوا العـامل كلـ

 .اقتضت الرضورة 

َوبينام كان حممد يعظ كان املؤمنون به يدونون كلامته عىل عجل : ٣٦ص  َ. 

ـــسابع : ١٢٦ص  ـــرن ال ـــذ الق ـــرة من ـــلطان الكف ـــسطني يف س ـــت فل ودخل

  .))١١((للميالد

، اءهذا واحد من كتب كثرية مـستفزة تنطـوي عـىل كثـري مـن اللغـو واالفـرت

 ليست سـافرة مكـشوفة ، وإنـام تـصاغ بأسـاليب ملتويـة ًفضال عن كتب أخرى

 .ماكرة 

إن هذه اإلرساليات ركيزة من ركائز الغزو الفكري للعامل اإلسالمي ورافد 

، وهلــا نفــوذ وســيطرة كبــريان يف بعــض الــبالد اإلســالمية ، خطــري مــن روافــده 

فـوق وال صـوت يعلـو ، ًوالفقرية منها خاصة ، وهى يف بعض البالد أكثر نفريا 

                                      
  .٧٤ص، عمر فروخ/مصطفى خالدي ، د/د،  التبشري واالستعامر يف البالد العربية)١(
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ِّصوهتا ، وال يوجد فكـر آخـر يقـدر عـىل أن يـزاحم فكرهـا املـدمر ، ملـا هلـا مـن 

وتـشد مـن ، وتدعمها كربى الدول الغربية ، ومن بطش أحيانا ، صولة وجولة 

ّأزرها ، وهى عامل من عوامل عدم االستقرار يف الـبالد التـي حتـل فيهـا ، ولـن 

فتها وقطـع دابرهـا مـن العـامل ْتسري األمور عىل نحو مـستقيم إال باستئـصال شـأ

 اإلسالمي 
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  ا ن ا أم ء ااد
درا :  

ٍّعم املسترشقون أهنم أصحاب منهج علمي نزيه يز ِّيطبقونه يف كل ما يقومون ، ٍ

ُبه من دراسات وبحوث ، ويتشدق هبذا الزعم تالمذهتم وأشياعهم يف البالد 

َاولون جاهدين تكريس هذا املفهوم وتلمس شتى العربية واإلسالمية ، وحي ََّ ِ

ِاألدلة والقرائن إلثباته ، وإذا قام أحد الباحثني وقال بعكس ذلك ، وأثبت أن  ِ

َاملسترشقني كثريا ما جيافون املنهج العلمي وقواعد البحث والدراسة، وخاصة  َّ ً

ُفيام يتصل بدراسة اإلسالم ؛ كان حظه من أولئك األشياع أن ي ِ ّتهم بالتعصب ُّ

�! .ِوالتحامل عىل املسترشقني أصحاب الفضل ـ يف نظرهم ـ عىل تراثنا  �

 ـ أنـه  ـ خاصـةاملسترشقني ومـن يـدور يف فلكهـمو ونحب أن يعلم اجلميع ـ

 فـنحن ـ البـاحثني ،ّ أو عـداء ذايتليس بيننا وبني املسترشقني خـصومة شخـصية

ِ، واالعـرتاف بـاحلق  اخلصوممرهم دينهم بالعدل حتى معاملسلمني ـ من قوم يأ

  ©¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨M : حيـــث يقـــول تعـــاىل ، لذويــه 

  ¬  «  ª  ¯®±  °L  )
)١١((

ـــدة[  ـــذا املنطلـــق إن ، ] ٨:املائ ـــن ه وم

ة مـا يـدفعنا ألن نقـول هلـم أحسن املسترشقون فلـدينا مـن الـشجاعة والـرصاح

                                      
ُ أي ال حيملنكم بغض قوم عىل ترك العدل فيهم«:  اهللا ـقال اإلمام ابن كثري ـ رمحه) (1 ُ ّ بل ، ْ

�استعملوا العدل يف كل أحد صديقا كان أو عدوا 
دار الغد ، ٢/٣١تفسري القرآن العظيم . »ٍ

 . م١٩٩١هـ ١٤١١القاهرة ، العريب
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والتحامـل ، ويف نفس الوقت ال يمنعنا اخلـوف مـن االهتـام بالتعـصب أحسنتم

 .وعند خطأهم أخطأتم ، من أن نقول هلم حال إساءهتم أسأتم 

ــدرهتم عــىل  ــاملنهج العلمــي وق ــة املستــرشقني ب ــن ال نــامرى يف معرف ِونح
ّ

وال ننكــر أن ، اســتخدامه وتطبيقــه يف دراســاهتم وبحــوثهم املتــشعبة الواســعة 

 يف ولــيس، بعــضهم يامرســه ، أو أهنــم يامرســونه يف بعــض جمــاالت دراســاهتم 

 .مجيعها 

اا ا  ا ن  ل       
 ا  تراا:  

ّأجل ؛ إن املسترشقني يتحدثون عن املنهج العلمي ، ورضورة التحقـق بـه ،  ِ
ّ َ

والتمـسك بقواعـده ، ونعلـم أن لـيس عنــدهم مـا يمنـع مـن حتويـل الكــالم إىل 

َدراسة والبحث شيئا غري اإلسالم ، أمـا ُتطبيق ، لكن هذا حيدث إذا كان جمال ال ً

ًإذا كان ميدان الدراسة هو اإلسالم ؛ فيـصبح التـزامهم بـاملنهج العلمـي كالمـا  ّ

ّنظريا ، وحديثا فارغا مـن أي مـضمون ، ولـيس لـه ظـالل عـىل أرض الواقـع ،  �ً ً

ًونرى املوازين آخذة يف امليل واالخـتالل ، إىل درجـة تكـاد معهـا عقـوهلم تفقـد  َ

 .زاهنا وصواهبا ّات

ًواحلقيقة والواقع يشهدان بأن األوربيني دائام يف مواقفهم ونظراهتم لألمـور 

ّيفرقون بني ما هو إسالمي وبني مـا لـيس كـذلك ، وقـد تعودنـا مـن الغـرب أن 

ٍيكيل بمكيالني ؛ أحدمها مكيال خـاص باإلسـالم وأهلـه ، عـار مـن اإلنـصاف 

ّوالعدل ، وهذا أمر ال خيفى عىل أي ِ متابع لتعامـل الغـرب مـع قـضايا اإلسـالم ٌ ُ

 .واملسلمني يف املحافل الدولية 

ُّوالعقل االسترشاقي اجلمعي ابن بيئته  ْ َ ُّ. 
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َّوتـسمى باسـم ، ُّ النمـساوي الـذي اعتنـق اإلسـالم"ليوبولـد فـايس"يقول 

 : عن موقف األوربيني من اإلسالم ـ ًمتحدثاـ  "حممد أسد"

ِّ ال جتد موقف األوريب « ٍموقف كره يف غري مباالة فحـسب ، كـام هـي احلـال َ َ

ُيف موقفه من سائر األديـان والثقافـات ؛ بـل هـو كـره عميـق اجلـذور  ٌ يقـوم يف ، ُ

�وهـذا الكـره لـيس عقليـا فحـسب ، ، األكثر عىل حدود مـن التعـصب الـشديد 

 .ًولكنه يصطبغ أيضا بصبغة عاطفية قوية 

ًولكنهـا حتـتفظ دائـام ، وذية واهلندوكيـة قد ال تتقبل أوربة تعاليم الفلسفة الب

ٍّفيام يتعلق هبذين املذهبني بموقـف عقـيل متـزن ، ومبنـي عـىل التفكـري ، إال أهنـا  ٍّ

ُّحاملا تتجه إىل اإلسالم خيتل التوازن ، ويأخـذ امليـل العـاطفي بالتـرسب ، حتـى 

ِّلمـي ِإن أبرز املسترشقني األوربيني جعلوا من أنفسهم فريسة  التحزب غـري الع

 .يف كتاباهتم عن اإلسالم 

َويظهر يف مجيع بحوثهم عىل األكثر كـام لـو أن اإلسـالم ال يمكـن أن يعـالج 

 .عىل أنه موضوع بحت يف البحث العلمي ، بل عىل أنه متهم يقف أمام قضاته 

ًوليس ذلك قارصا عىل بلد دون آخر ، إنـك جتـده يف إنجلـرتا  وأملانيـا ، ويف 

ٍيف إيطاليـا وهولنـدة ، وبكلمـة واحـدة يف كـل صـقع يتجـه الروسية وفرنسة ، و ْ ُ

، ويظهــر أهنــم ينتــشون بــيشء مــن تــرشقون فيــه بأبــصارهم نحــو اإلســالماملس

الرسور اخلبيث حيـنام تعـرض هلـم فرصـة ـ حقيقـة أو خياليـة  ـ ينـالون هبـا مـن 

 . ))١١(( »اإلسالم عن طريق النقد 

رض حديثـه عـن هنـج األكثـرين يف معـ  " العقاد "ًوإىل مثل هذا أيضا يشري 

                                      
 ٥١ ــ ٤٩ص ، عمر فروخ/ العربية دنقله إىل، حممد أسد، اإلسالم عىل مفرتق الطرق) ١(

    .م١٩٧٤ط السابعة ، مكتبة املنار بالكويت، باختصار
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 :  املسترشقني يف الكتابة عن املوضوعات اإلسالمية ـ فيقولمن

عـداها  فة ملـاَ أن مسائل اإلسالم موسومة بالغرابة واملخال ـً دائام ـوعندهم «

،  ، فهم يتطلبون الـشذوذ الغريـب ابتـداء مـن النظـرة األوىل من املسائل العاملية

 يتسع لتفسري اإلسالميات وغـري اإلسـالميات َّلميوال حيسبون أن التحليل الع

ت طـريقتهم هـذه يف َ، وقـد تـرسب عىل قاعدة واحدة من قواعد الفهم والتحليل

التأليف إىل عقول قرائهم وتالميذهم من الـرشقيني املـسلمني وغـري املـسلمني، 

، وما يبحثـه مـن  فكلهم يبتدئ البحث بالتفرقة بني ما يبحثه من شئون اإلسالم

ثاهلا يف التاريخ القديم أو التاريخ احلديث من شئون األمم الـرشقية والغربيـة أم

مـن أول نظـرة ، وال حيمـل  ) خاص( ، وكلهم خيص اإلسالم بمنظار  األخرى

َذلك املنظار نفسه حني يتحول بالنظر إىل سواه  َ« ))١١((  . 

  ا درا  ا   إ  
  :اد وامف

َّقع أن منهج املسترشقني يف دراسة اإلسالم وما يتصل به قد اتسم ـ مـع والوا

األسف ـ بكثري من النقائص ، بحيث إنه قد خال مـن النزاهـة والتجـرد ، وغـدا 

ِّعاريا من الروح العلمية املنـصفة يف أكثـر بحـوثهم وأغلـب نتـاجهم الفكـري ،  ًِ ِ

 الغربية ، وجزء من الكيان ّوال عجب فإن العقل االسترشاقي إنام هو وليد بيئته

َّاألوريب الكاره لإلسالم واملتحيز ضده عىل كل صعيد، ويف كل حني  ِ ِّ. 

ــه  ــنهج وحقيقت ــذا امل ــح ه ــيحيه ملالم ــورة توض ــم ص ــاول رس ــوف نح وس

                                      
دار ، ٤٧٥ ـ ٤٧٤ /٦عـة األعـامل الكاملـة جممو،  ما يقال عن اإلسالم، عباس العقـاد)١(

    .م ١٩٧٤ط األوىل ، بريوت، الكتاب اللبناين
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، وسـطروه يف بحـوثهم حـول وخلفياته، من واقع ما أنتجته عقـول املستـرشقني

ِّنهج بغـيض ال يـرشف العلـم، ِّ، وسنرى أهنا مالمح كرهية متجهمـة، ملـاإلسالم ُ

 .وذلك يف املباحث التالية
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 مـا وهـو ٍ املرء يف بحثـه ألمـرَ أن يبدأِ النزيهِّإن من مقتضيات البحث العلمي

ع لديـه مـن ّ آراءه مـن خـالل مـا جتمـَنِّكـوي ثم ، خايل الذهن من أحكام مسبقة

 . ستخلص النتائج من املقدماتي، ف أدلة ومعطيات

ًأما املسترشقون فقد خالفوا هذا املنهج واختاروا ألنفسهم منهجا مغـايرا يف  ً

، واالسـتنتاج قبـل  ، حيث يقومون باالعتقاد قبل الـدليل الدراسات اإلسالمية

ً، ثم حيـاول جاهـدا أن يلـتمس  كرة مسبقة، فيكون يف رأس أحدهم ف املقدمات

، أو اسـتخدام  ، أو بـرت النـصوص  ذلك إىل تشويه احلقـائقى، ولو أد هلا األدلة

  . غري رشيفةة وسيلةأي

 إين ألعلم أن املسترشقني ينقـصهم يف « : " حسني اهلراوي "يقول الدكتور 

ُمباحثهم عن اإلسالم الروح العلمية ، وإن هلم يف االستقصاء ِّ طريقة ال تـرشف ُ

ًالعلم ، وهى أهنم يفرضون فرضا ثم يلتمـسون الـدليل عليـه  فـإذا وجـدوا يف ، ْ

ِالقرآن ما هيدم نظريتهم جتاهلوه ، والتمسوا 
، اآليات التي تناسـب املعنـي املـرادَ

 .  ))١١(( »ِوال مانع من برتها إذا اقتىض احلال ، أو حتريف معناها حسب الرغبة 

ّريقــة االســـتقراء واالســتنتاج التــي يتبعهــا أكثـــر  وعــىل اجلملــة فإنــه ط«

ِّاملستــرشقني تــذكرنا بوقــائع دواويــن التفتــيش ، تلــك الــدواوين التــي أنــشأهتا 

                                      
  .  ٤/٨٤٨أنور اجلندي ، موسوعة مقدمات العلوم واملناهج ) ١(



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٤٣

١٤٣ 

الكنيسة الكاثوليكيـة خلـصومها يف العـصور الوسـطى ، أي أن تلـك الطريقـة مل 

 ًيتفق هلا أبدا أن نظرت يف القرائن التارخيية بتجرد ، ولكنها كانت يف كل دعـوى

َتبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل ، قد أماله تعصبها لرأهيا  ّ« ))١١(( .  

 ا  رم ا ٌل  ا          
 ا:  

وقد برز هذا النهج الفاسد ـ عىل سبيل املثال ـ يف موقف اجلموع الغفرية من 

يـرصون  ، فهـم ×املسترشقني من قضية ربانية اإلسـالم ، ونبـوة سـيدنا حممـد 

 ـ  ـ يف زعمهـم × ، وأنه ×ًعىل االعتقاد بأن اإلسالم ليس دينا أوحاه اهللا إليه 

 .َمل يوح إليه بيشء 

َثم طفقوا حياولون إثبـات هـذا االعتقـاد أو بـاألحرى هـذا الـوهم ، فقـاموا 

بافرتاض عدة افرتاضات سلفا ، ثـم أخـذوا يلتمـسون هلـا اإلثباتـات واألدلـة ، 

َ قد لفق الدين الذي جاء به وهـو اإلسـالم مـن اليهوديـة × ّفافرتضوا أن النبي ّ

والنــرصانية ، وأخــذوا يبحثــون عــن أدلــة تثبــت صــلة اإلســالم باليهوديــة 

ِوالنرصانية ـ يف زعمهم ـ حتى أعياهم البحث ، ومن حظهـم العثـر أن بحـوثهم  ِِّ

 َالعريــضة لتأييــد افرتاضــهم الــسابق قــد بــاءت بالفــشل ، ومل تثبــت أمــام النقــد

َالعلمي ، وكللت اخليبة مساعيهم اآلثمة اخلبيثة ، وأبطل بعضهم حجة بعض ،  َ َ َُ ّ ّ

ْبل مل يسلم األمر يف بعـض األحيـان مـن نقـض أحـدهم ملـا ذهـب هـو إليـه مـن  َ

ٍدالئل ، حتى لكأهنم يتيهون يف بيداء من اخلرافات أو يغرقون يف بحـر مـتالطم 

 .ن من التخبط والتناقص ، ونعوذ باهللا من اخلذال

                                      
     .  ٥٠ص ،  اإلسالم عىل مفرتق الطرق )١(
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 ١٤٤

١٤٤  

ُّومن األمثلة عىل هذا املسلك ما فعلـه املستـرشق اليهـودي األملـاين   وهللـم "ّ

 حيـث إن األسـاس، ) صلة القرآن باليهوديـة واملـسيحية : (  يف كتابه "رودلف 

 ×مـن عمـل حممـد ف من أن القرآن ِّ املؤلاعتقدهالذي قام عليه البحث هو ما 

 هبذه املعلومـات ـ  ×دت النبي ونتاج فكره ، فذهب يبحث عن املصادر التي م

 .  ))١١((ً مل جيد هلا دليال تًيف زعمه ـ فأتعبه البحث كثريا ومل ينته به إال إىل افرتاضا

 : فقال رصاحة، ه عن هذا املسلك ُ نفس" رودلف "وقد أفصح 

ا الـسبيل عـىل تـإننا ملضطرون أن نفـرتض أن اليهوديـة واملـسيحية قـد عرف «

 مـا ّمَ، وإن مل يكـن ثـ ًها كثريا ألهنا موطن حممـدُنينا أمر يعالتي،  نحو ما إىل مكة

، ومـن العـسري أن نظـن أنـه  يثبت أنه كان هبا هيـود أو مـسيحيون يف عهـد حممـد

 .  ))٢٢(( »ًبا مما تناهى إلينا ، وإال الحتفظت لنا السري بأنباء إسها كان هبا كثري منهم

نـرصانية ، ألن مـا وصـل فهو يعرتف أنه مل يكن يف مكة أتباع لليهودية وال ال

ٍإلينا من أنباء ليس فيها ما يـشري إىل وجـود أحـد مـن أتبـاعهام يمكـن أن يتتلمـذ 

ًومع هذا فهو يستمر يف غيه وجلاجته ، وحياول جاهدا  ، ×عليه الرسول حممد  ّ

َّتلمس ما يؤيد معتقده الفاسد ، وظنـه الـسي َ َ َ فـأين  .. × يف القـرآن والرسـول َئّ

 !! .علمي ؟هذا من املنهج ال

 وهـو مستـرشق، " ألويس اشـربنجر " املسترشق ِعىل نفس املنهجقد سار و

ًنمساوي ، حيث كتب مؤلفا عن حياة حممد ، ومل يكن له مـن بريطاين من أصل  َّ

                                      
َ، حيـث عـرض ـ ٩٥ ـ ٤٩ص ، عبـد اجلليـل شـلبي. د، صـور استـرشاقية:  راجـع)١( َ

َوبني هتافتها وبطالهنا ، هذا املسترشق وافرتاءاتهبالتفصيل ـ ملزاعم  َّ  .       

        .٥٠ص ،  السابق)٢(
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  ١٤٥

١٤٥ 

ّهم سوى البحث عن أي يشء يدعم هبـا ظنـه الـسيئ يف الرسـول   ، والـذي ×ٍّ

 ، لدرجة أنه ×قها بالنبي ّكونه سلفا ، وأخذ يتخيل املساوئ واملعايب ، ويلص

 جيـب عـىل«  : " جوسـتاف بفـانموللر "قال ـ فـيام رواه عنـه املستـرشق األملـاين 

َوأن يـستخرج مـساوئ ، ِّكاتب الـسرية أن يقـوم بالـدور اخلبيـث ملمثـل االهتـام  َ

ّمن كلامت مدح حمبيه  ] ×َّالنبي : يعني [ ِأخالقه  ْ« ))١١(( . 

كتــاب   يقــول عــن"رودي بــارت"َّين َب أن نــرى املستــرشق األملــاوال عجــ

،  بـا لآلمـال يف أكثـر مـن ناحيـةّإنه كتاب جـاء خمي« ): حياة حممد  ( "اشربنجر"

 .  ))٢٢(( » ّ التقرير العلميِ وال متطلباتَ رشوطِ مل يراعوأنه

 : ونحن نسأل املسترشقني وتالمذهتم 

ِهل من طبيعة املنهج العلمي ومقتـضياته أن يقـوم الباحـث بالـدور اخل
بيـث ّ

َوينفـذ هـذا الـدور برباعـة ، ويتعامـل مـع املعطيـات بـسوء نيـة ، ، ملمثل االهتام  َ َ ِّ

 !! .وخبث طوية ؟

وهل يقوم املسترشقون بتطبيـق هـذا املـنهج عنـدما يدرسـون أو يبحثـون يف 

 يشء غري اإلسالم ؟

ٌإن هذا املنهج يف البحث ـ بحق ـ ملنكر قبيح  َ. 
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ُإن من املبادئ األولية للمنهج العلمي التي جيب اتباعهـا يف معاجلـة األمـور  ّ ِّ

ِّالتارخيية والعقديـة ونحوهـا ؛ أن يقـرر الباحـث وجهـة نظـر مـن يكتـب عـنهم  ُ

ْل ، ثم إن بـدا لـه كاملة يف وضوح ، ال يكون معه جمال للغموض أو سوء التأوي

ًرأي خمالف أو نقد ما ؛ ذكره عىل أنه رأيه هو ، وجعله منفصال عـن اعتقـاد مـن  َ ُ ٌٌ ٌ

 .يكتب عنهم ويعرض مواقفهم وواقعهم 

ومــن هــذا املنطلــق فــإن عــىل املستــرشقني حيــنام يكتبــون عــن اإلســالم  أن 

 مـا يلتزموا املوضوعية واحلقيقة يف احلـديث عـن الـدين اإلسـالمي ، ويـصوروا

َيعتقده املسلمون يف دينهم ونبيهم وقرآهنم تصويرا أمينا صادقا ، فيكونـوا أمنـاء  ًُ ً ً

 .ٌيف البحث ، وهم أحرار بعد ذلك يف أن يعتقدوا ما يشاؤون 

،  بـع مـع األسـفّتُام يّ يف العـرض قلـَّ والطبيعـيَّأن هذا املنهج املنطقي غري «

  ـ علـم ما مل يكن عـىل ـ لذلكةنتيج، فيتعرض القارئ  ًوكثريا ما حيدث العكس

، أو يتعرض عـىل األقـل إىل اخـتالط يف األمـور   معنيبرأيإىل يشء من اإلحياء 

َجيعله عاجزا عن التمييز بني األصل املتوار ث لدى مجاعة املـسلمني، وبـني رأي ً

 . الكاتب

ِوهكذا نجد كثريا مـن املستـرشقني الـذين حيملـون غـريهم أعبـاء معـارفهم 
َ َِّ ًُ

ِصة هيملون مالحظـة أوليـة للمـنهج العلمـي يف معاجلـة املـسائل التارخييـة، اخلا ِ
ِّ ًُ ً
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  ١٤٧

١٤٧ 

ًفهــم يؤكــدون مــثال أن القــرآن مــن إنــشاء حممــد ، ثــم يــذهبون مــذهبا بعيــدا يف  ً

ــد ،  ــة وغريهــا عــىل هــذا التأكي ــة واألدبي ــة والعقيدي تأســيس األحكــام التارخيي

ْورسعان ما ترتفع هذه بمحض الشهرة إىل مرتبه احل  .  ))١١(( »!! قائق َ

إننا ال نطالب املسترشقني حينام يكتبون عن اإلسالم بأن يعتقـدوا مـا نعتقـد 

ّنحن املسلمني ، ولكن نطالبهم باألمانة ؛ نطالبهم بأن يقولوا لقـرائهم أن إيـامن  ّ

املسلمني بصدق نبيهم، وربانية رسالته وقرآنه، هو األسـاس الـذي يقـوم عليـه 

ُّالكيان اإلسالمي كله ُّ.  
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ومن األخطاء املنهجية واألخالقية الفادحة التي اتسم هبا منهج املسترشقني 

ــرك  ــائق وعكــسها، وت ــد الكــذب وقلــب احلق ِيف الدراســات اإلســالمية ؛ تعم ِ ِ ِ ُّ

 آرائهـم الفاسـدة ، ًاألمانة فيام ينقلون من نصوص ، وذلك حماولة منهم إلثبات

ًومعتقداهتم السيئة ، التي كونوها سلفا قبل البحث والدراسة  ّ. 

ــحاها،  ــاس ، والــشمس يف ض ــط مجــوع الن ــف يف وس ــسان يق ــت إىل إن ُأرأي

ًوالنهار يقارب عىل االنتـصاف، ومـع هـذا خياطـب النـاس بمـلء شـدقيه قـائال  ْ ِ
َ ُ

ُبل نحن اآلن يل، ال تظنوا أننا يف وسط النهار : هلم ُفنا ظالم الليلَ ُّ ! 

ّويرص عىل إنكار حقيقة جتمع عليها اخلالئق 
ِ

ُ. ! 

 ! .إن هذا ال يقوله إال مريض أو جريء كذوب 

ــار  ــق األخب ــأيت إىل أوث ــه ؛ ي ــذا ديدن ــن ه ــرشقني م ــن املست ُوإن م ــر ، َ وأظه

وخيتلـق مـن عـصارة ، ويقول بعكـسها ، وأصح الروايات واملأثورات ، احلقائق

 .ها ويناقضها ِحقده ما خيالف

 اب  "  م  " أة اق  
 :  

ُوقد تبنى هذا املنهج وتبعه فيـه غـريه مـن املستـرشقني َ ُاملستـرشق القـسيس : َّ

وهــو مــن املستــرشقني ، الــذي كتــب وتوســع يف دراســة اإلســالم ، "المــانس"

 العـداوة مـن َوبدت، َومأل الغيظ صدورهم ، ُالرهبان الذين أكل احلقد قلوهبم 
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  ١٤٩

١٤٩ 

  .أفواههم 

َّويبسط ظله يومـا فيومـا  ،  لقد ضاق ذرعا برؤية اإلسالم ينترش شيئا فشيئا «

َفـإذا بـه يـسخط عـىل  " المـانس "ويـضيق صـدر القـسيس ، عىل أفريقيا وآسيا 

ِالقدر نفسه  َملاذا جاء القرآن فجأة ليقيض عـىل التـأثري اللطيـف الـذي : ويقول ، َ

ِحيدثه يف ابن البادية ؟ كان اإلنجيل قد أخذ  ُ« ))١١((.  

ِوعودة إىل منهج الكذب وتعمد قلب احلقـائق إىل عكـسها  ْ ِ
ِومظـاهر ذلـك فـيام ، ُّ

َمـن خـالل مـا سـجله كتب هذا املسترشق احلقود ، ونذكر بعض هذه املظـاهر ـ  ّ

 :  ))٢٢(( رمحه اهللا ـ فيام ييل "عبد احلليم حممود  " الشيخ ُاإلمام

 .ًكان شجاعا  × شك فيه أن الرسولـ إن مما ال  ١      

ِ       لقد كان يقود اجليوش يف الغزوات ومل تطر ً نفسه شعاعا يف أية واحدة منهـاَ ُ ،

ُوال يوم أحد ـ وقد ابتيل املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا ـ ومل هتله كثرة اجليـوش  َ ًُ ًُ ِ ُ ُ

 احلناجر ، ومل املعادية يف غزوة اخلندق ، يوم أن زاغت األبصار وبلغت القلوب

ُترعه النبال كاملطر يوم حنني  َ ... 

َ احلكـم مِّ، ثم حياول أن يعم  يصفه بعدم الشجاعة" المنس "ومع ذلك فإن        

 :عىل العرب قاطبة ، فيقول 

فتــوح ال، بــل لقــد عللــوا النجــاح يف  سم بالــشجاعةّ يتــَّالعــريبزعمــوا أن  «        

 أتـردد كـل يولكنـ،  مـن صـفات ومزايـا ُّالعـريب بـام يمتـاز بـه اإلسالمية األوىل

إن شجاعة العرب إنام هي مـن ،  املبالغ فيه كل املبالغةالرأيالرتدد يف قبول هذا 

                                      
 .١٢٧ص ، أوربا واإلسالم) (1

       . باختصار ١٣٣ـ ١٢٩ص ،  السابق)٢(



  االستشراق       

 ١٥٠

١٥٠  

 . »ٍ سام ِ غريٍنوع

ّ ـ ومــن املعــروف أن الرســول كــان يتحنــث يف غــار حــراء ، ينفــرد بنفــسه ٢      

َّيــستجمع ذهنــه وشــعوره ، منــرصفا كــل االنــرصاف عــن هــذا ا ّلعــامل املــادي ، ً

 !. يؤكد أنه كان يكره الوحدة " المنس "ًمستغرقا يف التفكري يف اهللا، ولكن 

، ن الدنيا ومل يشبع من خبز الـشعري خرج م× ـ ومن املعروف أن الرسول ٣      

ُوكـان يــأيت عـىل آل حممــد الـشهر والــشهران ال يوقـد يف بيــت مـن بيــوهتم نــار ، 

ِيعصب عىل بطنـه احلجـر  × املاء ، وكان رسول اهللاًوكثريا ما كان قوته التمر و
ْ َ

ُيـصفه بأنـه أكـول " المـنس "من اجلوع، ومـع ذلـك فـإن  َوقـد كثـف جـسمه ، َ ّ

 لشهر رمضان ، وأنـه كـان أكثـر ×َبامللذات، وال يذكر شيئا من صوم الرسول 

َما يصوم االثنني واخلميس ، وكـان يـصوم حتـى يظـن أنـه ال يفطـر ، وقـد كـان  ُ

 يثبـت عـىل " المـانس "القسيس ً من أكثر املسلمني صوما ، ولكن ×الرسول 

  .! عناده

"  #  $   %  &  '  )  (   *  +  ,  -   M   ـ ويقول اهللا تعاىل٤       

0  /  .L   ]٢٠:املزمل[   . 

 كان يقوم الليل حتـى تتـورم قـدماه لطـول ×أن النبي :        وقد نقلت األخبار

، وهـو ال شـك كان حممد نؤوما: "المنس"ع ذلك فيقول وقوفه يف الصالة، وم

، وأن هـؤالء لـو النقد عند العرب تبلغ حـد اإلفـراطُجيهل أو يتجاهل أن روح 

َرأوا ما يكذب خرب القرآن من أن الرسول  ِّ ُ ً كان يقيض جزء كبـريا مـن الليـل ×َ ً

 .هـ.أ» يف النوم؛ ملا استمروا عىل متابعته وتصديقه، وملا احتفظ هو بثقتهم 

، وتتمثل هذه اجلـرأة يف أنـه إذا نادرة جرأة يءجر " المنس "ــ ومع ذلك ف «      



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٥١

١٥١ 

مل يعثر خالل أبحاثه الطويلة عىل خرب واحد يؤيد به زعمه وهواه ؛ استغنى عـن 

اخلــرب ، وثبــت عــىل مزاعمــه الباطلــة التــي يــسوقها إىل القــراء برشــاقة بالغــة ، 

 :ًوأحيانا يقول 

 .) ) ١١(( » ي رجال احلديث واألخبار بكتامنهِنُمر عإن هذا األ«      

َ      وهكذا نرى تعمد الكذب ونسج املفرتيات التي ليس هلـا ظـل مـن احلقيقـة ،  ّ

َوترك احلقائق التي تلوح يف اآلفاق كالشمس يف رائعة النهار  ْ. ! 

ُّ      فهل هذا هو املنهج العلمي احلـديث الـذي يطبقـه املستـرشقون يف دراسـتهم 

 !!  ؟ ×إلسالم وسرية الرسول ل

 .      لبئس ما يصنعون 

 "   ال وب ام ا ى           
ز":  

      ومن األمثلة عىل تعمد التحريـف وتـرك األمانـة يف النقـل مـا ذكـره الـدكتور 

ــد زهيــر" َّ اليهــوديَ مــن أن املستــرشق"مــصطفي الــسباعي" ــه"جول   يف حماولت

ِإثبات زعم َه بأن احلكومة األموية قد وضعت األحاديث ودعـت إىل ذلـك، قـد َ

 :تعمد التحريف فيام نقله من نصوص 

 ّبُسَ تـال هتمـل يف أن« :  أن معاوية قال للمغرية بن شـعبة"جولد زهير"ذكر       

ــ ــس�علي ــثامن، وأن ت ــة لع ــب الرمح ــيلّبُا، وأن تطل ــحاب ع ــضطهدٍّ أص ــن  َ وت م

ّوأن تقـرهبم ، ا أن متـدح عـثامن وأهلـه وعىل الـضد مـن هـذ، أحاديثهم وتـسمع ُ

 .»إليهم 

                                      
       .١٣٦ص ،  أوربا واإلسالم)١(
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 ١٥٢

١٥٢  

 أحاديـث األمـويني وعـىل هـذا األسـاس قامـت « : " جولد زهيـر "ثم يقول       

 . »  ّضد عيل

 :      قال الدكتور السباعي 

،  »أحـاديثهم مـن َ، وتـضطهد ّ أصـحاب عـيلّوأن تـسب «:       أما قـول معاويـة

ُبعض احلديث قد اضـطهد ، فهـا هنـا جمـال العـربة واستدالل املسترشق عىل أن 

 .ملن حيسن الظن بعلم هؤالء املسترشقني وأمانتهم 

،   وذريتــهٍّم عــن شــتم عــيلِجــُال حت «:       إن أصــل العبــارة كــام رواهــا الطــربي 

،  اإلقصاء هلمو ٍّ عىل أصحاب عيلِ، والعيب  عىل عثامن واالستغفار لهِمُّوالرتح

 ِ، واالسـتامع  إلـيهمش، واإلدنـاء  عـثامنِ شـيعةِ، وإطـراء نهم االسـتامع مـِوترك

 . » منهم

 وتـضطهد « بلفظ »صاء هلم واإلق «َّ          فانظر كيف حرف هذا املسترشق لفظ 

أفرأيـت ، ال وجود هلا يف أصل الـنص »  أحاديثهم «فإن كلمة ، » من أحاديثهم 

 .))١١((» كيف تكون أمانة العلامء ؟ 

حتريـف ، وهـو كـذلك حـول ً ننقله عن الـدكتور الـسباعي أيـضاخر،      ومثال آ

 ببيـان زيفـه  للنصوص، فقد ذكر كـالم املستـرشق، وعقـب عليـه"جولد زهير"

 :فقال

ً اعـرتف اعرتافـا خطـريا يف قولـهّ أن الزهري" جولد تسهري "ثم زعم         الـذي ً

وأن ذلـك ، »ديـث أكرهونا عـىل كتابـة أحا َإن هؤالء األمراء «: رواه عنه معمر 

                                      
       .٢٠٥ ـ ٢٠٤ص ، نة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي الس)١(
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  ١٥٣

١٥٣ 

 به عند األمة ِ باسمه املعرتفِ احلكومةِ رغباتَ ألن يكسوِّ الزهريَم استعدادِفهُي

 . اإلسالمية

ً      أما هذا النص الذي نقله ففيه حتريف متعمد يقلب املعنى رأسا عـىل عقـب ،  َّ

 :وأصله كام يف ابن عساكر وابن سعد 

َديـث للنـاس ـ ويظهـر أنـه كـان يفعـل       أن الزهري كان يمتنع عن كتابة األحا َ

ٌذلك ليعتمـدوا عـىل ذاكـرهتم وال يتكلـوا عـىل الكتـب  ـ فلـام طلـب منـه هـشام 

َوأرص عليه أن يميل عىل ولده ليمـتحن حفظـه ، وأمـىل عليـه أربع َ ِامئـة حـديث ؛ ّ

ً يا أهيا الناس إنا كنا منعناكم أمـرا «: ، وقال بأعىل صوتهخرج من عند بن هشام

، »األحاديـث«َه اآلن هلـؤالء، وإن هـؤالء األمـراء أكرهونـا عـىل كتابـة قد بـذلنا

ُفتعالوا حتى أحدثكم هبا ، فحدثتهم باألربعامئة احلديث  َ«.  

ُّ      هــذا هــو الــنص التــارخيي لقــول الزهــري ، وقــد رواه اخلطيــب بلفــظ آخــر ، 

ء األمـراء، نـا عليـه هـؤالَكرهَ حتـى أ ـ أي كتابتـه ـكره كتاب العلـمَكنا ن «: وهو

 . » ًفرأينا أن ال نمنعه أحدا من املسلمني

 :ــ  " جولـد تـسهري "كـام رواه ـ  ِّفانظر كم الفرق بني أن يكون قول الزهري       

ــث« ــة أحادي ــىل كتاب ــا ع ــون، »أكرهون ــام رواه املؤرخ ــه ك ــون قول ــني أن يك : وب

ىل كتـاب أكرهونـا عـ « : أو كـام رواه اخلطيـب، »أكرهونا عىل كتابة األحاديـث«

،  »األحاديــث«مــن  » أل «، حــذف ثــم انظــر إىل هــذه األمانــة العلميــة، »العلــم 

 ..فقلبت الفضيلة رذيلة 

ُّ     حيث كان النص األصيل يدل عىل أمانـة الزهـري وإخالصـه يف نـرش العلـم،  ُّ

َفلم يرض أن يبذل لألمراء ما منعه عن عامة  ْ ، ًالناس إال أن يبذلـه للنـاس مجيعـاَ
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 ١٥٤

١٥٤  

ّنـة هـذا املستـرشق جتعلـه ينـسب للزهـري أنـه وضـع لألمـراء أحاديـث فإذا أما

  .))١١((أكرهوه عليها فأين هذا من ذاك ؟ 

      ومن صور الكذب وعدم حتري األمانة العلميـة يف البحـث ، مجـع الـشبهات 

املتفرقة وتلفيقها ، وحماولة التأليف بينها ، وتقـديمها عـىل أهنـا صـورة متكاملـة 

 .متناسقة 

 يف األسـتاذ  ("نبـاخ وهللـم هور " ومثال ذلك ما قام بـه املستـرشق األملـاين «      

ٍمـن مجــع قطــع ونتــف وشـذرات مــن ) جامعـة بــون بأملانيــا  ) اإلصــابة ( كتــاب ْ

البن حجـر، الـذي ألفـه ) الردة ( ، ثم ينرشها عىل أهنا كتاب للحافظ ابن حجر

َّأبو زيد بن الفرات املتوىف عام   األصـل، وقـد ضـاع هـذا ُّيسوهـو فـار، هــ٢٣٧ُ

 "وهللـم"، فام كان من املسترشق شار ابن حجر إليه يف بعض املواضع، فأالكتاب

، وال  تـراجم ألشـخاص ارتـدوا عـن اإلسـالمَإال أن مجع هذه القطـع عـىل أهنـا

يقوم بمثل هذا العمل إال مغرض صاحب هوى، ألنه خيـالف البحـث العلمـي 

  .))٢٢(( »السليم 
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ــون  ــم يدرس ــرشقني أهن ــور املست ــىل مجه ــب ع ــارة إىل أن الغال ــبقت اإلش         س

ِّاإلسالم بسوء نية وخبث طوية ، ولذلك فإهنم يكرسون جهودهم للبحث عـن 

ٍمثالـــب يتخيلوهنـــا ، أوزالت وســـقطات حـــدثت يف التـــاريخ اإلســـالمي ،  َ َ ّ

ً ويضخموهنا ، بينام هيملون احلديث متاما عن اإلجيابيـات ويتحاشـون يعرضوهنا

ّذكر احلقائق املنصفة ، أو يذكروهنا وحيقرون من شـأهنا ، وحيطـون مـن قـدرها ،  َّ

 .فتبدو الصورة عن اإلسالم يف نظر القارئ سوداء شائهة 

 :"ن "ق »  ا»ب 

ــدكتور  ــب ال ــد كت ــؤنس  "      وق ــسني م ــة"ح ــيالً دراس ــا وحتل ــضمن عرض ً تت ً 

ًومناقــشة للفكــر االستــرشاقي مــن واقــع مــا كتبــه املستــرشقون ، واختــار كتابــا 

 . » جمد اإلسالم «: بعنوان  " جاستون فييت "للمسترشق الفرنيس 

ِ      وقد تبني من خـالل تلـك الدراسـة بـام ال يـدع جمـاال للـشك حقيقـة بحـوث  ُ ً

ُوأهنا جمافية للمنهج العلمي ، وجتىل من خالهلا هـذا املـنهج ، أولئك املسترشقني  ّ ّ ٌ

ِاخلاطئ الذي نحن بصدده ، وهو انتقاء املعايب ـ يف ظنـه ـ وتـرك املعـامل املـرشقة  ِ ُ ْ َُ

 .ِواحلقائق الناصعة 

 وانتقـى مـا، عـىل تـشويه احلقـائق وتزييفهـا  " جاسـتون فييـت "      فلقد اعتمد 

ــائص  ــه نق ــع، ُرأى أن ــاهال ووض ــاهال أو متج ــل ج ــنام أغف ــر ، بي ــت املجه ًها حت ً
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 ١٥٦

١٥٦  

َالصفحات املرشقة من تاريخ اإلسالم  ِ))١١((.  

ّ املجهد لتارخينا فاتته أهم احلقائق التي سريت هذا التاريخ  عرضهيفو «      ُّ ْ ِ ْ: 

    استحوذت عىل اهتاممه حوادث السياسة والوقائع واحلـروب ،  فمـىض يتـابع 

َواحلروب ووقائعها َقيام الدول وسقوطها  َ. 

َ      وفاته أن للعرب واملسلمني تارخيا آخر غري هذه السلسة الطويلـة مـن وقـائع 

 ..السياسة وامليادين

ُكيف تكون وكيـف قـام ، وتـاريخ اللغـة العربيـة : ُ     فاته تاريخ املجتمع اإلسالمي  َّ

هــو يف ُكيــف ســارت مــن اخللــيج إىل املحــيط ،وتــاريخ احلــضارة اإلســالمية ـ و

 ..ًالواقع تاريخ أممنا مجيعا ـ 

ٌ    فليس بني فـصول كتابـه فـصل واحـد عـن انتـشار اإلسـالم وكيـف كـان ؟ ٌ ِ . !

ٌوليس هناك سطر واحد عن لغة العرب وكيف أصبحت لغة املاليني ؟ ٌ ْ. ! 

ُّ      وال ذكــر يف كتابــه لنــواحي حــضارتنا ، كــل مــا هنــاك هــو أنــه يقــف يف هنايــة  َ ْ ِ

إن حضارتنا ركدت بعد القرن اخلامس عرش ، ألهنا مل تقم عـىل : ل الكتاب فيقو

 ! .أساس حضارة اليونان 

  .))٢٢((» !!!       وهذا أعجب ما سمعنا من مؤرخ 

   

                                      
) جمد اإلسـالم(ل نقد كتاب  حو"حسني مؤنس"جع هذه الدراسة القيمة للدكتور را )1(

 ـ ٤٥٧ص ، الفكـر اإلسـالمي احلـديث:  بكتـابملحـق، "جاستون فييت"للمسترشق 

٤٧١. 

  .٤٦٢ ـ ٤٦١ص ، السابق) 2(
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  ١٥٧

١٥٧ 

  : ر ا" رارت دوزي"اق  ب
ُّكـذلك ـ املستـرشق اهلولنـدي ـ       وقد سار عـىل نفـس املـنهج ويف ذات االجتـاه  ُ

 يف كتابه عن تاريخ اإلسالم والذي اهـتم فيـه ـ  كـام " راينهارت دوزي "هري لشا

 كلهـا  ـ بتتبـع اإلسـالم عـرب عـصور تارخيـه" بفانموللر  " ُّ األملاينذكر املسترشق

 .  ))١١((  حتى اآلن

 ، لة عـن اجلوانـب التارخييـة لإلسـالمَّ يف جملدات مطو" دوزي "فقد حتدث        

مبادئ اإلسالم وتعاليمه بطريقه خمترصة للغايـة ، حيـث بينام عالج احلديث عن 

تــم احلــديث عــن العقيــدة يف صــورة خطــوط عريــضة يف صــفحتني فقــط ، وأمــا 

َالتعــاليم اخللقيــة فقــد جــاء احلــديث عنهــا بــصفة عرضــية فقــط ، وهــو يعلــم أن  ُ ُ

ــة  ــود ، وأن املنظوم ــدة يف الوج ــح عقي ــمى وأوض ــي أس ــالمية ه ــدة اإلس ٍالعقي
ُ

ُلتــي جــاء هبــا اإلســالم هــي أرقــى دســتور أخالقــي ، وأقــوم مــنهج األخالقيــة ا ٍّ ٍ

ُســلوكي عرفتــه البــرشية ، ولكــن يبــدو أن القــصد هــو إخفــاء الــصورة املــرشقة  ٍّْ

َوالرتكيز يف عرضه عىل جوانب معينه تظهر له وألمثالـه نقـاط ، لتعاليم اإلسالم  َ َ ُ

ّضعف ، أو جوانب سلبية ، فهو ال يسجل بقلمه إال ما  ُ َ
تريـده نفـسه احلاقـدة ممـا ٍ

َيشوه به مبادئ اإلسالم وحقائقه الناصعة  َ ِّ
))٢٢((  . 

 ل ا ه  إ   نا  :  

ــوت ،  ــصب املمق ــة بالتع ــضة طافح ــوب مري ــرشقني ذوو قل ــؤالء املست ٍ      إن ه ٍ

َوالتحامل الظامل ضد اإلسالم ، فال يرى أصحاهبا األشياء عـىل حقيقت ُ َّ ِ هـا ، ومـن ِ

َّثـم هتـيمن عــىل مـنهج البحــث لـدهيم روح خبيثــة رشيـرة تكــره احلـق ، وتعمــل  ٌ ٌَ
ِ

ّ

                                      
 . وما بعدها ٢٨ص ، اإلسالم يف تصور الغرب : راجع)  (1

       .   بترصف ٣٢ص ، وحوايش املرتجم  ، ٣٢ ـ ٣١ص ،  السابق)٢(
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 ١٥٨

١٥٨  

ِّجاهدة عىل إطفـاء نـوره ، أو حجـب سـموه وإرشاقـه ، مـا اسـتطاعت إىل ذلـك  ُْ ُ ِ

 .سبيال 

َفال يعنيه إال أن يرى النقط الـسوداء التـي ال ،       إهنم كمن ينظر يف كتاب مجيل  َ

َلكتـاب كلـه أصـابع اليـد الواحـدة ؛ بيـنام يتعـامى عـن رؤيـة ُيتجاوز عـددها يف ا ِّ

ُألوف السطور الوضاءة التي تزين صفحات الكتاب بجامل أسـاليبها  ِ ّ وعذوبـة ، ِ

 . وعظمة معانيها ومضموهنا ، كلامهتا

ْ      وإهنم ال يكتفون بتقمم املثالب ـ يف ظنهم ـ وحجب احلقـائق عـن القـارئ يف  ّ

ِكتاباهتم ؛ بل يره
َبون من تسول له نفسه أن يعرض احلقيقة بإرشاقها ، أو يـصور ُ ُ َِ َ ِّ ُ

ًاملنهج اإلسالمي تصويرا أمينا صادقا  ً ً َّ َ. 

ْ      فإن كان عاملا من بني جلدهتم رموه بالتعاطف مع املسلمني تارة َ ْ ، وبمخالفـة ِ

 ، التـضييق عليـهباإلضـافة إىل، ، وبالعـداء للكنيـسة ثالثـةِّاملنهج العلمـي أخـرى

ُّ، وإن كـان طالبـا سـاقه حظـه إىل بني بحوثـه وبـني الـرواج واالنتـشاراحليلولة و ً

ــدهم  ــم يف معاه ــى العل ــر إىل أن يتلق َالعث
ــصاف ، ِ ــه بإن ــسمح ل ــن أن ي ــال يمك َف ُ

ّوإال تعـرض للرسـوب واحلرمـان مـن ، ًاإلسالم وذكر احلق جمردا من كل هوى

 .الشهادة التي تقدم لنيلها غري مأسوف عليه

 .  ))١١((رشنا إىل هذا من قبل، وذكرنا بعض الشواهد واألدلة عليه وقد أ

ً      وهكذا يبحث املسترشقون ويوجهون الدراسات ، فإن وجدوا خريا دفنـوه،  ِّ

                                      
 . ١٠٣ ـ ١٠٠: وص ،٥٧ ـ ٥٣: م يف هذا األمر يف ص سبق تفصيل الكال)١(

االستـرشاق ، ١٨ــ ١٧،  ١٣ــ ١٢السنة ومكانتها يف التـرشيع اإلسـالمي ص : ويراجع

 .ففيهام أمثلة واقعية عىل هذا األمر ، ٥٩ ـ ٥٨، ٥٢ ـ ٥١واملسترشقون ص 
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  ١٥٩

١٥٩ 

ُوإن تومهوا رشا أذاعوه ، وصدق فيهم قول الشاعر  � ّ: 

 .  ))١١(( انوا من صالح دفنوِ أذُوما هم    ً هبا فرحا    طارواًيبةِنوا  رَذْن يأ     إ
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هــ ١٤١٣بـريوت ، دار الكتب العلميـة، ١٧٧ /٩سريه  ُّ البيت أورده القرطبي يف تف)١(

َومعنى يأذنوا، م، ونسبه إىل قعنب بن أم صاحب١٩٩٣  . يستمعوا : ْ



  االستشراق       

 ١٦٠

١٦٠  
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ّ       ثم إن املنهج العلمي يفرض عـىل أي باحـث أو دارس لإلسـالم ، أن يرجـع  َّ

ــد  ــستقى عقائ ــنهام ت ــسنة ، فم ــرآن وال ــها الق ــىل رأس ــدة ، وع ــصادره املتعم ُإىل م َ ُ

ُاإلسالم وترشيعاته وأخالقه ،  ّوغري ذلك مما يتصل بالدين اإلسالمي ُ ُ. 

ٍّ      لكن هناك مجهورا عريضا من املسترشقني يتبنى اجتاها غري علمي فـيام يتـصل  ًَ ً ً

ــدة  ــصادر املعتم ــن امل ــدا ع ــه بعي ــستقي معلومات ــذهب لي ــالم ، في ــة اإلس َبدراس

ٌوهلذا النهج صور خمتلفة ، لإلسالم   :أشري إليها فيام ييل ، ّ

 ا درا  أا وا      وا  أو ،
ِأو ، ل اا ارا :  

َ       من املسترشقني من يدرس اإلسالم مـن واقـع املـسلمني، أو مـن واقـع فرقـة  ُ َ

 .معينه منهم ، كاملتصوفة أو الشيعة أو أية مجاعة أخرى 

ً كـانوا ـ لـيس حجـة أو حـاكام �      وهذا من أكرب اخلطأ ؛ فإن سلوك املسلمني ـ أيا

ًعىل اإلسالم ، بل اإلسالم ـ متمثال يف القرآن والـسنة ـ هـو احلجـة واحلكـم عـىل 

 .اجلميع ، وهو املرجع وليس األفراد 

ُّاملستـرشق واملبـرش األمريكـي :       ومن األمثلة عىل هذا االجتاه  ِّ  " ماكدونالـد "ُ

ًيف كتاب له تناول فيه جوانب خمتلفـة عـن َ  اإلسـالم ، وهـذا الكتـاب ـ كـام يقـول َ

 يف املعهـد " ماكدونالـد " ـ يقوم عىل حمـارضات ألقاهـا " بفانموللر "املسترشق 

 وغاية هذه املحارضات أن تكون بمثابة مدخل لدراسـة ،  يف هارتفوردالالهويت

 .اإلسالم احلارض بالنسبة هلؤالء الذين  سيكونون مبرشين يف املستقبل 
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  ١٦١

١٦١ 

 هي أنه مـن الناحيـة:  والنتيجة الرئيسية ألبحاثه « : "نموللمر  بفا"ثم يقول 

ًالعملية يعد كل الناس الذين يفكرون تفكريا دينيا متصوفة ،  �  وأنه جيـب البحـثً

 .  ))١١(( » عن الدين اإلسالمي احلقيقي بني الدراويش

ّبــل إن مــن املستــرشقني مــن يتــصدى للحــديث عــن معــضالت املــسائل يف  ْ ََ
ِ

�ون فيها رأيا مبنيا عىل األمثال العامية الـشائعة بـني عمـوم النـاس، اإلسالم، ويك ِّْ

  . "لر ج أوزفالد شبن"كام فعل الفيلسوف األملاين 

، وقد عقد فيه "انحالل الغرب" كتابا ذاع صيته، أسامه "لرجشبن"لقد كتب 

ا وكان ممـ ـ "حممد إقبال"فيلسوف اإلسالم ـ كام يذكر  فصلني عن الثقافة العربية

، وكـان ممـا بنـى عليـه  ـ زعمـوا ـ  يف اإلسالم"اجلرب"اعتقده وحاول إثباته نظرية 

 :"إقبال"آراءه يف هذا األمر األمثال العامية الشائعة، ويف هذا يقول 

ّ وبدال من أن يتلمس اهلدى من تاريخ التفكـري والتجربـة يف اإلسـالم؛ آثـر «
ِ

َأن يقيم حكمه عىل أساس معتقدات العامة يف  ُ  .بداية الزمان ومنتهاه ُ

َتصوروا رجال فياض املعرفة يلتمس الدليل عـىل اجلـرب املزعـوم يف اإلسـالم  َّ

ِ حكم الزمان ": ِمن عبارة مثل ْ    .  ))٢٢(( » "، أو كل يشء له أوان"ُ

ّامت وقواعـد مـنهج البحـث العلمـيوهكذا جيايف هؤالء املسترشقون مـسل ِ َ ،

ــالمي  ــدين اإلس ــن ال ــث ع ــون للبح ــني يتجه ــف ح ــض طوائ ــني بع ــي ب ِّاحلقيق

                                      
  .      ٤٥ص ،  اإلسالم يف تصورات الغرب)١(

، ترمجة عباس حممود، ١٧١ ـ ١٧٠ص   جتديد التفكري الديني يف اإلسالم، حممد إقبال،)٢(

 .    م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١دار اهلداية، ط الثانية 
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 ١٦٢

١٦٢  

ومهـا ، املسلمني، ويرتكـون البحـث عـن الـدين احلقيقـي يف مـصدريه الرئيـسني 

 .القرآن والسنة 

    دا  ب   ا    ن 
ا:   

ِوكثــري مــن املستــرشقني يرجــع يف دراســته لإلســالم إىل مــا كتبــه غــ َ ُريهم مــن ٌ

َكتاباهتم وآراءهم املـصادر املعتمـدة وجيعل ، املسترشقني املعادين له فهـو ينقـل ، َ

، وهكـذا  وغـريهم"مـوير" و "شـاخت"، و "جولـد زهيـر": عن ما كتبه أمثـال 

 الـشبهات واألباطيـل، فتـصبح بمـرور جونويتناقل هؤالء خلفا عن سلف وير

َّالوقت والشهرة حقـائق مـسلمة، واحلـال أهنـا يف األسـاس ال صـلة هلـا بمـصدر 

ٍ فضال عن أهنا صادرة عن كتاب تطفح ٍّعلمي معتمد، ّ ُ قلوهبم باحلقد والكراهيـة ً

ِ، وتعج كتاباهتم باالفرتاء والتحامل، والتحريف املتعمد للحقائقلإلسالم ِ
َّ ُ ّ َ. 

ــا عــام  ِوهــذا شــاهد عيــان قــد زار أكثــر جامعــات أورب ِ
َ

ٍ م ، واخــتلط ١٩٥٦ُ

في الـسباعي ـ تور مـصط، وحتدث إليهم وناقشهم ، وهـو الـدكباملسترشقني فيها

هادة عـىل مـا نحـن بـصدد احلـديث ، ونأخذ مما كتبه عن هذه الرحلة شرمحه اهللا ـ

 :عنه، حيث قال

ويف جامعه أكسفورد وجدنا رئيس قسم الدراسات اإلسالمية والعربيـة فيهـا      

ًهيوديا يتكلم العربية ببطء وصعوبة ، وكان أيضا يعمـل يف دائـرة االسـتخبارات  �

 ليبيا خالل احلرب العامليـة الثانيـة ، وهنـاك تعلـم العربيـة العاميـة ، الربيطانية يف

َوتلك هي مؤهالته التي بوأته هـذا القـسم ، ومـن العجـب أين رأيـت يف منهـاج 

تفسري آيات من القرآن الكـريم مـن : دراسته التي يلقيها عىل طالب االسترشاق

ْإي واهللا وهو ال حيسن فه( ـ ، للزخمرشي » الكشاف « َ ِ َم عبارة بـسيطة يف جريـدة ُ
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  ١٦٣

١٦٣ 

 يف أمهـات وأبـواب مـن الفقـهـ ودراسة أحاديث من البخاري ومسلم، ) عادية 

ُ، وسألته عن مراجع هـذه الدراسـات ، فـأخربين أهنـا مـن كتب احلنفية واحلنابلة ْ

، "شــاخت" و "مرجليــوث"، و "جولــد تــسهري": كتــب املستــرشقني أمثــال

ــسبك ــات اوح ــىل الدراس ــا ع ــؤالء عنوان ــد ً هب ــة ض ــة املوجه ــة املدسوس ملدخول

 .  ))١١((اإلسالم واملسلمني 

 ت اوا طا  دا   ج :  
َ       بل ومن أعجب العجب أن من املسترشقني من مل يكن لـه مرجـع يف الكتابـة 

 . عن اإلسالم إال األساطري واحلكايات الشائعة 

 بعرشات بل مئات اخلرافات واألسـاطري ٌّ       وتاريخ احلركة االسترشاقية مكتظ

ِالتي نسجت حول اإلسالم ورسـوله  ، وهـي  ، وخاصـة يف العـرص الوسـيط×ُ

ٌأساطري ال يمكن أن يكون هلا ظل من احلقيقـة وال أثـر مـن وجـود إال يف عقـول 

 .خمرتعيها ، ال سيام يف ذلك العرص 

) علـوم اإلسـالممـوجز يف أدب ( يف كتابه "بفانموللر"سترشق وقد عرض امل    

 ، وظلـت رافات التي سادت يف القرون الوسطىلطائفة من تلك األساطري واخل

 .ُبصامهتا وآثارها إىل اآلن ترسي يف تيار االسترشاق 

ــر  ــام ذك ــرشة ـ ك ــت منت ــي كان ــطورية الت ــصورات األس ــك الت ــني تل ــن ب       وم

ِ ـ  القول بأن املحمديني مل يكونوا جي"بفانموللر "  همَّا ملجـرد كونـه نبـيًون حممـدّلُ

ّومؤسس دينهم ، بل كانوا يعبدونه بوصفه يمثل األلوهية ، وباإلضافة إىل ذلـك  ِ
َ ّ

ِوصف دين حممد ـ عىل النقيض متاما مـن احلقيقـة التارخييـة ـ بأنـه ديـن الـرشك ،  ُ ْ

                                      
 .   ٥٣ص ، ، االسترشاق واملسترشقون١٤ص ،  الترشيع اإلسالمي السنة ومكانتها يف)١(
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 ١٦٤

١٦٤  

ٍّوتعدد األلوهية ، وقد اهتم املحمديون أيضا ـ دون سند تارخيي ـ بأهنم يامرسـون 
ٍ ًِ ُِّ ُّ

 .بادة التامثيل بطريقة فظة ع

 أن البيــزنطيني هــم أول مــن أذاع يف الغــرب معظــم  "بفــانموللر  "ثــم يقــرر       

 .))١١((األساطري عن حممد واإلسالم ، وعنهم أخذ الغرب تلك األساطري 

 "بفـانموللر "      ومن األساطري اجلنونيـة واخلرافـات املـضحكة ، التـي ذكرهـا 

فاخلنـازير قـد التهمتـه وهـو يف حالـة  « ؛ ×ّ بوفاة النبيتلك التي تتعلق : ًأيضا 

 .  ))٢٢(( »ً وهلذا السبب أصبح أكل حلم اخلنزير حمرما لدى املحمديني !سكر

 . قاتل اهللا أولئك املفرتين األفاكني      

ً اخلرافـة التـي انتـرشت انتـشارا واسـعا يف العـرص الوسـيط ، والتـي «      وهناك  ً

 األصـل كاردينـاال رومانيـا يـسعى للحـصول عـىل تـاج تقول بأن حممدا كـان يف

البابوية ، ولكنه عندما فشل يف احلصول عليه أسـس طائفـة املحمديـة ، ورصف 

 .) ) ٣٣(( »آالفا كثرية من النفوس عن املسيحية 

مـن أنـه ال يعتمـد يف كتاباتـه ) جيبري النوجنتي (       وقد سبق إيراد ما اعرتف به 

ر مكتوبة ، وأشار فقط إىل آراء العامة ، وأنه ال يوجد عن اإلسالم عىل أية مصاد

ًلديه أية وسيلة للتميز بني اخلطأ والـصواب ، وأنـه قـال مـربرا هجومـه وافـرتاءه 

 : ×عىل اإلسالم ونبيه 

                                      
وهـو فـصول مرتمجـة مـن كتـاب ، ١١٨ــ ١١٧ص ،  اإلسالم يف تصورات الغرب )١(

  ." بفانموللر "للمسترشق  ، »موجز يف أدب علوم اإلسالم«

 . ١٢٢ص ،    السابق)٢(

     .                 ١٢٦ـ ١٢٥ص ، اإلسالم يف تصورات الغرب )٣(



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٦٥

١٦٥ 

 يمكــن أن  ســوءَّه كــلُال جنــاح عــىل املــرء إذا ذكــر بالــسوء مــن يفــوق خبثــ «      

 .) ) ١١(( »يتصوره املرء 

ــرى  ــذا ن ــني       وهك ــي ح ــنهج العلم ــسلامت امل ــافون م ــرشقني جي ــك املست ّأولئ

ــارة ، ومــن  يــستمدون معلومــاهتم عــن اإلســالم مــن غــري مــصادره املعتمــدة ت

 .األساطري واخلرافات التي ال أصل هلا تارة أخرى 
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  . ٢٢  انظر ص )١(



  االستشراق       

 ١٦٦

١٦٦  
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سـالم بحـسب العقليـة األوربيـة املـسيحية  اإلنثم إن مجهور املسترشقني يدرسو

ّومقاييسها ، دون أخذ يف االعتبار طبيعة الـرشق اإلسـالمي وعاداتـه وظروفـه ، 
ٍ

َبل ومتجاهلني خصائص الدعوة اإلسالمية وطبيعة الرسـالة التـي بعـث اهللاُ هبـا 

 . ×َرسوله حممدا 

        ِ  ةص ا ا 
و ي اا :  

ُّ      وقد جتىل هذا املنهج االسترشاقي يف بحوث املستـرشقني عـن الـسرية النبويـة  ُ

ــامء  ــوال األس ــس ـ ل ــرء حي ــأن امل ــى لك ــالمي ، حت ــاريخ اإلس ِوالت ــة ـُ  أن العربي

ٌاألشخاص الذين يتكلم عنهم املسترشقون يف بحوثهم أشخاص أوربيون ، وال 

َيستثنى من هذا شخص الرسول  ُ×.  

 يف معـرض حديثـهـ ، ") نارص الـدين( إيتني دينيه "دي      يقول املسترشق املهت  

 : من خالل هذا املنهج ـ × عن كتابة املسترشقني لسرية النبي

 : س من خالل كتاباهتمَلمَفإنا ن «      

�      حممدا يتحدث بلهجة أملانية إذا كان الكاتب أملانيا  ً. 

 .�يطالية إذا كان الكاتب إيطاليا ً      وحممدا يتحدث بلهجة إ

      وهكذا تتغري صورة حممد بتغري جنسية الكاتـب ، وإذا بحثنـا يف هـذه الـسرية 

 ! .عن الصورة الصحيحة فإنا ال نكاد نجد هلا من أثر 

َ      إن املسترشقني يقدمون إلينا صورا خيالية أبعد ما تكون عن احلقيقة  ً. ! 



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٦٧

١٦٧ 

 التـي يؤلفهـا أمثـال يقـة مـن أشـخاص القـصص التارخييـة      إهنا أبعد عـن احلق

 ً، وذلـك أن هـؤالء يـصورون أشخاصـا" اسكندر ديامس "و ، "ولرت سكوت "

 . إال أن حيسبوا حساب اختالف األزمنةمن أبناء قومهم ، فليس عليهم 

  ،سوا الصورة احلقيقة ألشـخاص الـسريةِلبُنهم أن يِمكُأما املسترشقون فلم ي      

 .  ))١١(( »  وخياهلم العرصيِّهم الغريبِروهم حسب منطقَّفصو

   للتـاريخ اإلسـالمي هبـذا" ال مـانس "    ولنتأمل يف دراسة املسترشق القسيس 

 : سدافاملنهج ال

، فيعطينــا صــورة  ] ×  [إنــه حيــدثنا عــن مكــة واملدينــة يف عهــد الرســول «      

 يتحــدث يف جزيــرة حيــنام، ، وكأنــه حيــدثنا عــن بــاريس ولنــدن  أوربيــة حديثــة

مليــار النقابــة  ، املــاليني يف بنــك مكــة  :، عــن احلملــة الــصحافية:  العــرب عــن 

،  إبـالغ الرسـالة إىل حمـل اإلقامـة،  طبقة العامل،  الرضيبة عىل الدخل،  القرشية

 وال َد الـصورةِفـسُآخر هذه التعبريات التـي ت ىلإ،  وزارة اهللا،   اجلاللذيديوان 

 .  ))٢٢(( » ر احلقيقةِّصوُت

   ا  ا  ر اا 
ا :  

ِ      ومن مفاهيم العقليـة األوربيـة املـسيحية وتـصوراهتا  ّ َ ِ ِ أن الـدين ال صـلة لـه : ِ

ُّوسائر شئون الناس وأمورهم املعاشية ، وأنه مقصور عـىل مـا خيـص ، بالسياسة  ٌ ِ ِ ِ

َوينظم العالقة بني الفرد وربـه ، وقـد  ِّتأسـس عـىل هـذا املفهـوم تبنـي األوربيـني ِّ

                                      
 .    ١١٨ص ،   أوربا واإلسالم )١(

 .    ١٣٦ص ،   السابق )٢(



  االستشراق       

 ١٦٨

١٦٨  

 .َللعلامنية ـ التي تعني فصل الدين عن احلياة ـ نظرية وتطبيقا 

ِ     وهذا املفهوم العلامين لدهيم إنـام هـو مـن منطلـق اعتقـادهم أن املـسيح ـ عليـه 
ُّ

 : السالم ـ مل يتدخل يف السياسة ، وقال ـ بحسب ما ترويه أناجيلهم ـ 

  .))١١((  » ، وما هللا هللا لقيرص َ ما لقيرصواُ اعط«      

 . ))٢٢(( »  من هذا العاملتمملكتي ليس « : قالو       

      ويأيت املسترشقون ـ وهم جزء من تلك البيئة األوربية ومطبوعـون بعقليتهـا ـ  

فيقومون من خالل دراسـتهم لإلسـالم ، وبحـثهم يف قـضاياه بـأن يطبقـوا هـذه 

َاملفاهيم وأمثاهلا عل ، ثـم حيكمـوا عليـه ، ِويزنوه هبـا ، َيه ، ويقيسوا تعاليمه عليها َ

َفيصري اإلسالم يف نظرهم يف موضع اإلدانة ملخالفته مقاييس العقلية املـسيحية ،  ُ

ــ عنـدهم ـ  ×فيام يتعلق بطبيعة الدين عنـدهم وتـصورهم لـه ، ويكـون النبـي 

ًمعابا إذا أتى برشي  . ًعة جتعل السياسة جزءا من الدين ُ

 " أوجـست مـوللر "      ومن األمثلة عىل هذا املنهج ما صنعه املسترشق األملاين 

  .× يف دراسته عن اإلسالم والرسول

ًفهو يعيب عىل حممد أنه مل يدرك إال جانبا واحدا فقط من الطبيعـة اإلهليـة «       ً  ،

ــه ينقــصه األســاس وبــذلك ينقــصه ، وجــه خــاص ُ متامــا مفهــوم القداســة بوأن

 حممد يف ىنا لدُمِصدَثم ي،   للحياةٍّ أخالقيٍ نظامِ ما لفكرةٍبطريقة ٍ عميقٍلتشكيل

، فقـد  إىل السياسة يف تزايد مستمرَل الدينّاملدينة عىل وجه اخلصوص أنه قد حو

ثـم ، وعـي دون البدايةفرض احلقيقة، وربام كان ذلك يف َاستعان بالكذب لكي ي

                                      
  .٢٠/٢٥ولوقا ، ١٢/١٧ ، ومرقس ٢٢/٢١  متى )١(

  .  ١٨/٣٦   يوحنا )٢(



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٦٩

١٦٩ 

 .  ))١١(( »صف وعي ، ويف النهاية بوعي كامل ِبن

َ      لقد كان عىل هذا املسترشق وأمثاله مراعاة أن لإلسالم خصوصيته وطبيعتـه  َ ُّ

ُالتي ال تعرف الفصل بني الدين والسياسة ، كام أراد له مرشعه ومنزلـه سـبحانه  َِ ْ ُ ُُ ِّ
ِ

ّوتعــاىل ، وأن األفهــام املــسيحية األوربيــة التــي تــأثر هبــا َ َ  املستــرشقون ، قــد جــاء َّ

َاإلسالم ليصححها ؛ فأتى برشيعة تتناول شئون الناس املعاشية واملعادية ، وأنـه  َّ

ِلن ينصلح حال البرش إال إذا ساروا يف مجيع شئوهنم وفق منهج خالقهم ، الـذي  ِ َ

  .رشع هلم ما يكون به فالحهم وعزهم يف الدنيا واآلخرة 

 يف الدراسـات ِّ االستـرشاقيِ البحـثِ مـنهجَتلـك مالمـحفقـد كانـت :       وبعد 

َّاإلسالمية ، وحق لنا بعد الذي ذكرنا أن نقول مع أستاذنا الكبري الشيخ   حممـد "ُ

 :  رمحه اهللا "الغزايل 

،   يف البحـثِ والرهبانيـةِ العلـمَسوحُس مـَلـبَإن االسترشاق كهانة جديدة ت «      

 .  والتجردِوهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم

 ِ، واالفرتاء ِه حماسنه، وتشوي إلسالمَأجرون إلهانة اومجهرة املسترشقني مست      

 .  ))٢٢(( » عليه

 

 

 

                                      
 .  ١٦٨ص ،  اإلسالم يف تصورات الغرب )١(

ط ، القاهرة ، دار الكتب احلديثة  ، ٨ص ، حممد الغزايل ،  دفاع عن العقيدة والرشيعة )٢(

 .      م ١٩٦٣هـ ١٣٨٣الثانية 



  االستشراق       

 ١٧٠

١٧٠  
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ومــا ،        وبعـد مـا ذكرنـا مــن واقـع مـنهج البحـث ومالحمــه لـدى املستـرشقني 

ٍأوردنا من حقائق موثقة هبذا الشأن  ّهل حيق ألحد أن يرص عـىل : يتساءل املرء ، َّ
ِ ٍ

ُ ُّ

ّإضفاء القداسة والنزاهـة املطلقـة عـىل بحـوث املستـرشقني ، وعـىل أن متـسكهم  ّ َ

َّباملنهج العلمي القويم مسألة من املسلامت التي ال يتطرق إليها شك ؟ ٌ ِ ِّ. ! 

 اء  ا   " ا"إاف 
و :  

ِّعض الباحثني العرب جيعل التـزام املستـرشقني بـاملنهج العلمـي يف       إن هناك ب َ

 " ِّ العقيقـي"بحوثهم إحدى اليقينيات التي ال حتتمل اجلدل ، مثـل مـا كـان مـن 

ٍّ؛ حيـث يقـرر أن املستـرشقني هـم أولـو مـنهج علمـي ،  » املسترشقون « كتابه يف

 : ِّج العلمي ـ َعرفوه والتزموا به ، ويقول ـ يف معرض حديثه عن املنه

ًجهم التزامــا شــديداه منــاِّوقــد التزمــه علــامء الغــرب يف كــل «       ، وطبقــة  ً

ًاملسترشقون عىل علومنا وآدابنا وفنوننا تطبيقا صحيحا ً«  ))١١((. 

ّوال يقر أ
ِ
ِن هناك من هو صاحب دخيلة متحاملة، ونية غـري سـليمة، إال مـن ُ ٍِ ّ

ًفـرض جـدال أن مجهـرة املتـصدين لرتاثنـا إنا لن «: فيقول، ّباب االفرتاض اجلديل

 .))٢٢((   »...  وال تربأ من اعتاللىأنفسهم من هوختلو  رشقيني ومسترشقني المن 

                                      
  .         .      ٣/٥٩٨  املسترشقون )١(

  .٣/٦٠٢ السابق )٢(



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٧١

١٧١ 

ً فـيام عـدا نفـرا قلـيالبيـنام يؤكـد أن املستـرشقني ـ  فـإن حيـنام يبحثـون مـنهم ـ ً

 فــرتاه  ،ّ، فيأخــذ نفــسه بــاملنهج العلمــي  هــواه أو حتــى يــساملهحيــارب «أحـدهم 

ــع  ــصاريقط ــار  األم ــات واآلث ــني املخطوط ــر ب ــي العم ــروات ويفن ــق الث ، وينف

ِلعــا مــستنطقا مقارّ، مط واملــصنفات ً  وهــو يــسوق هلــا فــال يتقــدم بقــضية إال، ًنــا ً

  .))١١((  »التي حتسم كل خالف وتنفي كل ريب األسانيد واحلجج 

، و "رد بـراون  إدوا" : ت آثار الكثريين عىل املئات من أمثـالَفَّيَون «: ويقول

، " سـارتون "، و " كراتشكوفـسكي "و ،  " بروكلامن "و ، " آثني باالسيوس "

ٌ، دون أن يسف واحد" ماسنيون "و  َّ ِ
منهم يف واحدة منها ، وقد أكربهـا العلـامء  ُ

 .  ))٢٢(( »يف الرشق والغرب 

  :  د ه اى 

، فإن فيام ذكرنـا مـن ، بل وال خيلو من جمازفةًواحلقيقة أن يف هذا الكالم نظرا

، ّ اإلسـالم مـا يـدحض كـالم العقيقـيِمالمح منهج البحث لدى املسترشقني يف

 .َّوجيعله ـ يف أحسن تقدير ـ كام قلنا حمل نظر 

َ      قوم منهم من يكذب  ومنهم من يفرتض سلفا الفروض ، ويـتلمس التأييـد ، ٌ

ِّهلا بالباطل ، ومنهم من يزور يف النصوص وحيرف ال ِّ ّنقـول ، ومـنهم مـن يـتقمم َُ ُّ

... املثالب وما يتومهه معايب، ثـم ال يدرسـون اإلسـالم مـن مـصادره املعتمـدة 

ٌوتطبـيقهم لـه حقيقـة ال ، ِّأفبعد هذا يقـال بـأن التـزامهم بـاملنهج العلمـي النزيـه  َ

                                      
  .٣/٦٠٢ املسترشقون )١(

  .٣/٦٠١ السابق  )٢(
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 ١٧٢

١٧٢  

 ! .ريب فيها ؟

ٍويقــال بــأن أحــدهم ال يتقــدم بقــضية وال يــنهض بــدعوى إال وبيــده األدلــة 

 ! .وتنفي كل ريب ؟،  واألسانيد التي تقطع كل خالف واحلجج

ــّ وأمثــاهلام فــيام خل" بــروكلامن " و " ماســنيون "وإن   َّفِسُفــوه مــن آثــار مل ي

 ! .؟  منهم يف واحدة منهاٌواحد

وإنكـار ،  مـن اعتقـاد بـرشية القـرآن الكـريموهل ما عليه مجهرة املستـرشقني

ٌّول بأنــه مــستمد مــن اليهوديــة والقــ، بانيــة اإلســالموجحــد ر ،×نبــوة حممــد  َ

وغري هذا من آرائهم السيئة اجلائرة يف حق اإلسالم وكتابه ونبيـه ... والنرصانية 

، ويتسم باملوضوعية واملنهجية العلميـة، ؛ هل كل هذا مما خيلو من اإلسفاف×

 !! . ؟التي حتسم كل خالف وتنفي كل ريباألسانيد واحلجج ويقوم عىل 

د يصدق يف بعـض جوانبـه عـىل دراسـات املستـرشقني يف  قّإن كالم العقيقي

م به منهج املستـرشقني يف الدراسـات اإلسـالمية فهـو َوسُا أن يّ، أم غري اإلسالم

ومنهـا ، منها ما ذكرنا ؛ ، وهناك مئات األدلة عىل عدم صحته  يف نظرنا مرفوض

 . يلما سيأيت ذكره يف الفصل التا

 حتــى اآلن مل يكونــوا حمايــدين نيستــرشق، وهــي أن املة احلقيقــة الثابتــىوتبقــ

متجردين للحق، بعيدين عن اهلوى يف بحوثهم حـول اإلسـالم، وأهنـم إىل اآلن 

 بنظـرات العقـول، ومل يتمكنـوا مـن أن يربـأوا ِ النفوسِ نزواتَمل يستطيعوا إجلام

واحلقـد ، ب املمقـوتّبأنفسهم عن اإلسفاف، والـسقوط يف مـستنقعات التعـص

 .األعمى
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  ذا " ا أ"  دوٌد :  

ه يف تقدير املسترشقني واإلشـادة بأيـادهيم البيـضاء عـىل ّ لغلوُّوحيتج العقيقي

  بعـد متثيـل" أمـني اخلـويل "تراثنا ، وإحـاطتهم هبـذا الـرتاث ، بـام كتبـه األسـتاذ 

 ، اجلمهوريـة العربيـة املتحـدة يف مـؤمتر املستـرشقني الـدويل اخلـامس والعــرشين

  :" اخلويل "حيث قال 

 ً بحثـا عـن نـوادر خمطوطـات القـرآن" كراتـشكو فـسكي "قدمت الـسيدة       « 

 يف أن الكثـريين مـن أئمـة ّ، وإين أشـك الكريم يف القرن السادس عرش املـيالدي

، وأظـن أن هـذه مـسألة ال يمكـن  عن هـذه املخطوطـاتاملسلمني يعرفون شيئا 

 .  ))١١(( » التساهل يف تقديرها

  وأرضاهبا من املسترشقني" كراتشكوفسكي "من أين للسيدة :    ونحن نقول    

 ؟ األوربيني بتلك املخطوطات النادرة وأمثاهلا

ريهـا مـن غو، ها برلني وباريس ولندن ُ ومهدِتلك املخطوطات ّرَهل كان مق      

 ؟  مدن أوربا

  .!  السارقنيأقصد !؟ هنا استقرت يف مكتبات الغرب بفعل الفاعلنيأأم       

ِ      ثــم أمل يعمــل األســتاذ 
  شــيئا مــن التفكــري يف" العقيقــي " ومعــه " اخلــويل "ُ

ــك  ــيئا عــن تل ــن أئمــة املــسلمني ش ــريون م ــرف كث ــه ال يع ــذي ألجل ــسبب ال ال

 املخطوطات؟

ــامل        ــالد الع ــون ب ــانوا جيوب ــني ك ــو أن األوربي ــديدة ه ــساطة ش ــسبب بب إن ال

                                      
 .م ١٩٦٠عدد ديسمرب ، ًنقال عن جملة الشبان املسلمني  ، ٣/٥٩٨ املسترشقون )١(
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، ويأخذون كل  ّ حتت قيود املستعمر الغريبّانت تئن، ال سيام عندما ك اإلسالمي

 مــرشوعة كانــت أم غــري  ؛ طريقــةةمــا تقــع عليــه أيــدهيم مــن نفــائس تراثنــا بأيــ

لوهـا إىل ّخطوطـات وانتهبوهـا ورح عـىل خـزائن الكتـب واملْواَطَ، فس مرشوعة

 . ، وأهنم حفظوها لنا وا علينا بعد ذلك بنرشهاُّنَ، ثم م بالدهم

املسترشقون الذين كانوا مـصاحبني للحملـة الفرنـسية : مثال عىل هذاوخري       

 من الكتـب واملخطوطـات التـي كانـت تزخـر ٍ نفيسَّ، فقد رسقوا كل عىل مرص

 .  ))١١((القاهرة هبا 

ذلـك و، رشاق باملنهج العلمي يف دراسـته لإلسـالمتحقيقة عالقة االس      تلك 

 . تعامله مع تراثهواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
، ١٤٦ــ ١٤٢ص ، للعالمة حممود حممـد شـاكر، تنارسالة يف الطريق إىل ثقاف:  راجع)١(

 . وتدليل عليه، ففيه تفصيل وجتلية هلذا األمر
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ــ ٍدهيم يف يــد كــل منــاوئ لإلســالم، وكــاره لــهلقــد وضــع املستــرشقون  أي ِّ َ ،

َفتعاونوا مع االستعامر ، وآزروا الصهيونية ، وكانوا ـ وال يزالون ـ اخلادم املطيع  ََ

ُّ، فلم يضنوا عـىل أعـداء اإلسـالم بـرأي أو مـشورة، ةللحركة التبشريية الصليبي

َبل سخروا علمهم وبحوثهم خل َ ً أولئك اخلصوم وأمثاهلم مجيعـادمةَّ
ِ ، ولتحقيـق ِ

 .أهدافهم العدائية 

ًوقد ذكرنا ـ فيام سبق ـ أدلة دامغة عىل ما بني االسترشاق وخـصوم اإلسـالم  ً ْ

من عالقة وطيدة متناغمة ، وذلك يف الفصل الثاين ، الذي بـسطنا احلـديث فيـه 

 .عن دوافع االسترشاق 

ٍـ يف شــن حــرب فكريــة رضوس عــىل  ـ وال يــزال قلقــد أســهم االستــرشا َ

ّاإلسالم ، وتأجيج نار حرب الكلمة أو الغزو الفكري ضد اإلسالم وأهله، بل 
ِ ِ ِ ِ

ــرب ــوىل كــرب هــذه احل ــذي ت ــو ال ــا إن االستــرشاق ه ــالغني إذا قلن َال نكــون مب ْ
ِ 

ــة ــسج األباطيــل الفكري ــشبهات، وين ــصنع ال ــصنع الــذي ي ــة امل ــان بمثاب ، فك

ِتي تستهدف تقـويض بنيـان يها تقوم احلرب الفكرية، الواملفرتيات التي هبا وعل َ

َاإلسالم، ورصف الناس عنه، وإضعاف شأنه يف نفوس أتباعـه َ، واحليلولـة بـني َ

ّ يف مجيـع أمـورهم املعاشـية ِّيطبقونـهً، ونظامـا َ مـنهج حيـاةهِاملسلمني وبني اختـاذ

 .ابة كياهنا  شخصية األمة اإلسالمية، وإذِوَ حمِّدي إىلُيؤّواملعادية، ما 

َّولقــد اســتهدفت محــالت االستــرشاق الطائــشة كــل ُ ّ مــا يمــت إىل اإلســالم ُ ُ

ِبصلة، والنيل منه، فكانت هناك محالت للنيل من ربانية اإلسـالم ذاتـه، والنيـل  ِ ِ َ

ِ وحماولة جتريده من صفة النبـوة ، واالصـطفاء اإلهلـي ×من شخص الرسول  ِ
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ِ، وادعـاء بـرشيته، القـرآن الكـريمٍك محـالت للنيـل مـن ، وكـذلالة للرس×له 

ِوالتــشكيك يف الــسنة النبويــة ، والنيــل مــن عقيــدة اإلســالم ورشيعتــه وتارخيــه  ِ ِ

ِوغري ذلك ، وقد سودوا من أجل ذلك آالفـا مـن الكتـب وماليـني ... ورجاله  ُ ّ

الصحائف ، واقرتفوا الزور والبهتـان ، واجرتحـوا القبـائح واآلثـام ، يـصدون 

 .ًغوهنا عوجا عن سبيل اهللا ويب

ًوجدير بالذكر أننا لن نعول كثريا عىل مـا نـسجه املستـرشقون القـدامى مـن  ِّ

ِّمفرتيــات وأباطيــل يف العــصور الوســطى ، وإنــام ســنركز عــىل آراء ومفرتيــات 

ّاملستــرشقني املحــدثني ، وهــذا لغــرض مقــصود ؛ حيــث يــدعي الــبعض أن  ََ ٍ ِ

حلـديث ؛ قـد حتـرروا مـن تلـك َاملسترشقني املحدثني الـذين جـاؤوا يف العـرص ا

ِّالــروح العدائيــة التــي هيمنــت عــىل االستــرشاق فــيام مــىض ، فلــزم أن نبــني أن 

ِاحلقيقة غري ذلك ؛ فإن مسترشقي اليوم هم مستـرشقو األمـس ، وإن احلمـالت 
ُ

ُّالعدائية التي شنها االسترشاق عـىل اإلسـالم قـديام ال تـزال أخواهتـا تـشن عـىل  ُ ُ ً َ

ْوإن ذات األباطيـل التـي قـذفها االستـرشاق صـوب اإلسـالم اإلسالم اليـوم ، 

ًسلفا هي بعينها التي يستخدمها االسترشاق حديثا ، وهذا ما يتأكـد مـن خـالل 

إيراد مفرتيات املسترشقني املحدثني ، ومحالهتـم الظاملـة الطائـشة عـىل اإلسـالم 

 .واملسلمني 

ّ، نوردهـا ثـم نكـر عليهـا بـام يدحـضها ووهذه صور منها
ِ يكـرسها، ويثبـت َ

 :ـ وذلك عىل النحو التايل ومشيئته  اهللا بعونبطالهنا ـ 
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هوا ِّ ، ويـشو× الرسول أن ينالوا من شخصص املسترشقون عىل َلقد حر

 بــأن يكــون × تــه وجدراتــهّ، ويـشككوا يف نبو  الــسالم الــصالةصـورته عليــه

 حيـث تومهـوا أهنــم إن أفلحـوا يف هـدم تلـك الشخــصية ،  العـاملنيِّ ربَرسـول

، وينهـدم   فـسوف ينهـار الـدين الـذي جـاء بـه ـونمـ كـام حيل ـالربانية العظيمـة

َ الذي أسسه ، ويصبح حمل نظر ، ما دام أن الرجل الذي كان حمـور هـذا الرصح

ُالدين وداعيته ، قد ثبت عدم أهليتـه وصـالحيته ـ  َ   ـ ألن يكـون نبيـا× حاشـاهِ

 .ًأو رسوال

ًوهلذا فقد راحوا ينـسجون كثـريا مـن األباطيـل واملفرتيـات حـول شـخص 

 :، ومنها  × الرسول

أو : ا ْو×ام :  

ً بأنـه كـان أسـريا لـشهوته ×حاول كثري من املسترشقني أن يصوروا النبـي 

ملـرشوعة املرشوعة وغري ابالطرق  إال إرواءها وإشباعها ٌّ وليس له هماجلنسية ،

 . ـ زعمواـ 

ّ، كان يدرس ـ مع األسف ـ حتى وقت قريب  »حممد « له بعنوان ففي كتاب ُ

 "مكـسيم رودنـسون"، يقول املسترشق الفرنـيس يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة

 :٥١يف ص

 بالعاطفـة الطبيعيـة، ةجتاه خدجيـ)   حممد:أي( كان من سوء احلظ أن شعر  «
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اء الــشابات واملحبوبــات يف بــه الــسن مــع النــسالتــي أرواهــا بعــد مــا تقــدمت 

 .»حريمه

ًادا ّوَيعمل قـ : يهومن معان Procure ونالحظ هنا استخدام الكتاب للفظ

 م، وكـذلك اسـتخدا ، مع إمكانية اسـتخدام ألفـاظ أخـرى وجيلب النساء للزنا

 .  إال أن ختتار ألفاظهاى، لكنها الدناءة تأب لفظ احلريم

مـن أمـه يف  ×اية الفقرة أن يقرتح أن حرمان النبـي وال ينسى املؤلف يف هن

يف إشـارة واضـحة إىل  ـ » املـرأة العجـوز «سن مبكرة ، هو مـا دفعـه حلـب هـذه 

  . ))١١(( ـ عقدة أوديب

 : " رودنسون " يقول ٥٥ويف ص 

ً كان حممد مرتبطا بأم أوالده بروابط أقوى من أي وثيقة ، رغـم مـا عرفنـاه «

َّد ذلك ، ويصعب أن نتخيل أوقاتا مـر هبـا دون أن يكـون من ميوله  الغرامية بع ً

�مستحقا للعبارة اإلنجيلية التي كـان سـامعها سـيفزعه لـو سـمعها ، وهـي أنـه  ِ :

  . »ارتكب الزنا يف قلبه«

كان عليـه أن يتجنـب اإلغـراءات عـدة  مـرات ، ربـام ببـساطة خادعـة ، ... 

كـم كلفـه التغلـب نا نعـرف ولكن برصف النظر عن بساطة أو صعوبة األمر فإن

 .))٢٢(( » عىل نداء الغريزة ، الذي ربام يكون قد نجح يف التخلص منه

 ، وهـو مـن مستـرشقي القـرن" دينيـه ديـدرو "ملستـرشق الفرنـيس ويتجرأ ا

 يتجـرأ عـىل القـول بـأن  ؛»رسـائل إىل صـويف فوالنـد « ، يف كتابـه  الثامن عـرش

                                      
 .مقال بجريدة الشعب ، مرجع سابق ، الفرنيس السافل يف اجلامعة األمريكية  )١(

 .       السابق )٢(
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   .))١١(( ٍّو للعقلصديق للنساء ، وأكرب عد َكان أفضلًحممدا 

صــور حليــاة  «يف كتابــه »  شتالجــمر بوراهــ «ويــصف املستــرشق الفرنــيس 

 .  ))٢٢(( » ضالل شهوانيته «ـ ب × النبي» احلكام املسلمني العظام

ُ      وأمثــال هــذا كثــري ممــا يــسوء ذكــره ، ونعــوذ بــاهللا مــن اعتقــاده، ونــربأ مــن  ُ
ِ

َ ٌ

ط عىل مـا نحـن بـصدده ، ومـن معتقديه، وقد ذكرنا هنا ما ذكرنا لالستشهاد فق

 .ًباب أن رواية الكفر ليست كفرا ، ـ كام ذكر علامؤنا رمحهم اهللا ـ 

 ، ×      وأما ما زعمه أولئك الضالون وذكروه من التطـاول عـىل مقـام النبـي 

ُّ فمحـض افـرتاء ، وال يمـت إىل احلقيقـة ×وحماولة إلصاق التهم الرخيصة به 

ٍء من دليل ، أو أثارة من علم بأية صلة ، وال يستند عىل يش َ َ. 

ً كان غارقـا × جاء به من أن النبي  بام" رودنسون "الكاذب فمن أين جاء 

ٍيف أوحال الزنا ، وأنه حتى بعد ما تزوج كان صاحب ميول غراميـة ، وأنـه  َ× 

قـد نجـح يف التغلـب عـىل  ×�وأن هناك شـكا يف أنـه ،  » ارتكب الزنا يف قلبه «

 ! .؟؟ ، وإطفاء هليبها ، وإمخاد نار الشهوة ص منهِّلتخلنداء الغريزة وا

ِاملفرتي أين جاء ومن  ٍ كان أفضل صـديق للنـساء ـ × النبي  بأن" ديدرو "ُ َ

فالصداقة بني الرجـال ، ِّبني اجلنسني يف العامل الغريب ـ  ) صداقة ( بام تعينه كلمة 

 هبا املعارشة اجلنـسية ُوالنساء لدى األوربيني تعني عالقة عشق وغرام ، تستباح

 ! .بني أي رجل وامرأة أجنبيني ؟؟

َهل ملا افرتياه من مرجع ؟  .كال  .. !َ

                                      
 .١٤٣ص ،  اإلسالم يف تصورات الغرب )١(

 .    ١٢٥ص ،  السابق )٢(
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  خاصـة ـ ×َإن املراجع العلمية التارخيية التي بني أيدينا ، واملتعلقة بسريته 

ِّوهى معروفة جيدا لـدى املستـرشقني وأرضاهبـم ـ لتـسطر صـفحة بيـضاء نقيـة  ُ ًَ

ِّاحل حياته كلها ، سواء منها ما كان قبل البعثـة ، أم مـا ، يف مر × مرشقة للنبي

ً كـان مثـاال ال نظـري لـه يف الطهـر ×ُكان بعدها ، وخترب بوضوح ورصاحـة أنـه 

ِوالعفة واألمانة ،  وكرم الشامئل ، وهو هلذا كان موضع ثقة وتقدير معارصيـه ،  ِ

  .×بمن فيهم أعداؤه 

 بيـنهم ، × عىل حتكيم النبي فلقد اجتمعت كلمة قريش ، واتفقت آراؤهم

َّيف مــشكلة استعــصت علــيهم ، وكــادت أن تــسل مــن أجلهــا الــسيوف ، وهــي  َ ُ ْ
ٍ

مشكلة رفع احلجر األسود ووضعه يف مكانه ، وقت أن كانوا يقومـون بتجديـد 

 .بنيان الكعبة 

ِروى ابن إسحاق أن أبـا أميـة بـن املغـرية بـن عبـد اهللا بـن عمـر بـن خمـزوم ـ  ِ َِ
ِ ِ

َ َ

ِّمئذ أسن قريش كلها ـ قال وكان عا َّ َ َ
ٍ يامعرش قريش اجعلوا بينكم فيام ختتلفـون : ِ

ِفيه أول من يدخل من باب هذا املسجد يقيض بينكم فيـه ، ففعلـوا ، فكـان أول 
َ َ

ْفلــام رأوه قــالوا  ، × داخــل علــيهم رســول اهللا هــذا األمــني ، رضــينا ، هــذا : َ

َهلم إيل ثوبا ، فأيت به ، فأخـذ  : × حممد؛ فلام انتهي إليهم وأخربوه اخلرب ، قال َُ َّ ّ ُ َ

َالركن فوضـعه فيـه بيـده ، ثـم قـال  ٍلتأخـذ كـل قبيلـة بناحيـة مـن الثـوب ، ثـم : ّ ُِّ ْ ُ ْ

َارفعوه مجيعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه ؛ وضعه هو بيده ثم بنى عليه  َ ً. 

ِّوكانت قريش تسمي رسول   .  ))١١((األمني : َ قبل أن ينزل عليه الوحي×ُ

ــيهم  ــوا ـ وف ــد، وجيمع ــتهم يف حمم ــضعوا ثق ــوم أن ي ــأتى للق ــان يت ــل ك َّفه

                                      
 .    ١٩٨ـ ١/١٩٧ية  السرية النبو)١(
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ًحكامؤهم وشيوخهم ـ عىل جعله حكام بينهم ، ويلقبوه بـاألمني ، لـو كـان ـ كـام  ُ

ــه  ــة، وميول ــسية املحرم ــهواته اجلن ــا يف ش ــرشقون ـ غارق ــك املست ــرتي أولئ َّيف ً

 ! .ون ؟الغرامية، ومنهمكا يف صداقاته مع النساء ، كام يزعم

ِّوهــل يلقــب بــاألمني يف قومــه مــن يكــون مدنــسا لألعــراض فــيهم َ َّ َ ً، هاتكــا ُ ِ

ً، كاشفا لألستار والعورات، ماجنا غارقا يف الشهوات والنزوات ؟للحرمات ً. 

 ..اللهم ال 

 كان له أعداء ومناوئون كثـريون يف عـرصه ، ×ّثم إنه من املعلوم أن النبي 

ــة  ــال أي ــىل اهتب فرصــة ، واســتغالل أي موقــف يمكــن أن وكــانوا حريــصني ع

ّيشوهوا من خالله صورة النبي  َ ِّ ُ×.  

ـــ عــىل حــد تعبــري  » ضــالل شــهوانيته « ، و× فلــامذا ســكتوا عــن ســلوكه

 ! ـ ؟" بورجشتال " ياملفرت

ــوهنم  ــاذا أغمــضوا عي ــي ، مل ــسنتهم عــن فــضح النب ــوا أل ِّوكف ْ َ ــسلوكه ×ّ  ب

 .   ـ  ×َّوعالقاته املحرمة مع النساء ـ حاشاه 

ُملاذا مل يقل قائلهم  انظروا إىل هذا الرجل الذي كـان مـن أمـره كـذا وكـذا ، : ُ

 ! .َكيف يأيت اليوم ويدعونا إىل الطهر والعفاف ، ومكارم األخالق ؟

ِملاذا تركوا هذا املطعن اخلطري ، ومل يثريوا هذه الشبهات ويشهروها يف وجـه  ْ ُ َ ْ َ

 .ـ ـ لو كان هلا وجود !  ؟×صاحب الدعوة 

 ً، غامضا عليهم ؟ ً كان غريبا عنهم×هل ألن النبي 

ًثالثـا ، وبعـدها  قبـل الرسـالة أربعـني سـنة×ُّ؛ فلقد لبـث فـيهم النبـي كال

ٌوعرشين، حتى توفاه اهللا، وكانت حياتـه مكـشوفة، لـيس فيهـا أرسار غامـضة ٌّ ،
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M  \  [  Z     Y  X       �ولذلك قال تعاىل ـ ردا عـىل خـصوم الـدعوة ـ

]^`  _  L  ]حي والقرآن ل الوْبَمن قي أ،  ]١٦: يونس.  

 ! .ًإذا فلامذا مل يثريوا هذا الذي يفرتيه املسترشقون ؟

ــي  ــاة النب ــن يف حي ــه مل تك ــي أن ــا ؛ ه ــد فيه ــساطة ال تعقي ــة بب  ×إن اإلجاب

ٍانحرافات ، ومل يكن لديه من السلوكيات ما جيعله موضع نقد أو مؤاخذة ، بـل 
َ

ـــالطهر واإلرشاق، حمفوفـــا بمكـــارم معر ×كـــان ســـلوكه  ًوفـــا ومـــشهورا ب ً

فكــان نبــيال رشيفــا ، ومــلء األســامع واألبــصار ، وكــان بحــق كــام ، األخــالق

فهـو أكـرم ، ] ٤ :لقلـم ا[  M  n  m     l  kL   وصفه ربـه ـ يف قولـه تعـاىل ـ 

ًالناس خلقا، وأعفهم نفسا ، وأطهرهم قلبا  ً ُّ ً. 

ِّحمبيه ، وخصومه قبل أصدقائه ، عرفوا هذا النبـل ًكان هذا باديا ملناوئيه قبل  ُ

ــا  ــه ، أم ــالفتهم ل ــم خم ــذب ، رغ ــه الك ــرتوا علي ــىل أن يف ــرؤوا ع ــم جي ــه ، فل في

ًاملسترشقون ـ أصحاب املنهج العلمي فيام زعموا ـ فقد عرفـوا أيـضا هـذا النبـل  ِّ

 ، لكـنهم أبـاحوا ألنفـسهم الكـذب واالفـرتاء ×الذي يكتنف شخصية حممد 

هللا ورسوله ، وراحوا يتجـاهلون التـاريخ املـرشق ويتعـامون عـن احلقـائق عىل ا

 ، وخيرتعـون األباطيـل وينـسجون األسـاطري ، ×الناصعة يف سرية رسول اهللا 

 !! .بون األمور ِلْقَوي

 .فبئس ما يصنعون 

ُّما مـست يـده يـد امـرأة ال حتـل لـه  ×      إن النبي  ِ ٍ َ ُ ْ ّ وعنـدما أخـذ البيعـة عـىل ، َ

 .َّء مل يصافح واحدة منهن بيمينه النسا

  يبـايع النـساء بـالكالم ، × كـان النبـي «:     عن عائشة ريض اهللا عنها قالـت  
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ــة ــذه اآلي ــة[ M ,  +    *   )L      هب ــت  ، ]١٢:  املمتحن ــد : قال ــست ي ــا م ُوم ْ ّ َ

ً يد امرأة إال امرأة يملكها × ِرسول اهللا ٍَ« ))١١((.  

ُّيئــة باجلــد وحتمــل املــسؤولية منــذ فــرتة مبكــرة ،  مل×       ولقــد كانــت حياتــه  ِّ ِ ً

ّفرعى الغنم ، وعمل بالتجارة ، وجد وكافح ، ومل يكن عالـة عـىل أحـد ، فكـان  َ
ِ

ِّيف قومه مثاال للرجل املجد املثابر ، وقبل نزول الوحي عليه حبب إليه اخلـالء ،  ُ ْ ِْ ِ ِّ ِ ُ ً

ُفكان يمكث يتحنث يف غار حراء ؛ يتعبد الليايل ذ َ َّوات العـدد ، وبعـد أن كلفـه ّ

اهللا بالرسالة زادت أمحاله ، وكثرت أشغاله ، وعظمت مسؤولياته ، وتضاعفت 

 ...َّمهومه وأماناته ، وظل يف عمل دؤوب لنرش اإلسالم ، حتى لقي اهللا 

َّ      فمتــى كــان يفــرغ لالســتغراق يف قــضاء الــشهوات املحرمــة ـ حاشــاه  ُ  ـ ×ْ

َوكيــف حظــي بــآالف األتبــا
ع مــن املــسلمني يف عــرصه ـ لــو كــان كــام يفــرتي ِ

َغـري ، َاملسترشقون ـ ؟ كيف كان حيظي باألتباع الكثـريين لـو كـان قبـيح الـسرية 

 ! . ـ ؟× مستقيم السلوك ـ حاشاه

ِ      إن كتب السرية والتـاريخ لـيس فيهـا مـا يؤيـد ظـن أولئـك القـوم الـسي َّ  يف َئِّ

، العظمـة والـشموخ ، والنبـل والطهـارة  ، وإنام هي مليئة بآيات ×رسول اهللا 

 .التي مل تتوفر ألحد يف الوجود 

ِّ      فهل عميت أبصار املسترشقني عن رؤية ذلك احلق وقراءته ؟ ُ. ! 

ُّ      أم انطمست بصائرهم عن تدبره ؟ ُ. ! 

َ      أم أبت قلوهبم إال جحوده وإنكاره ؟ َُ. ! 

                                      
 ، ٧٢١٤رقم  ، ١٣/٢١٦فتح الباري ، ب بيعة النساء ،  رواه البخاري يف ك األحكام )١(

فـتح البـاري ، ب إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات ، تفسري سورة املمتحنة ، ويف ك التفسري 

 .     ٢٤٦٧٢رقم  ، ٢٢٠ /٧ ، وأمحد يف املسند ٤٨٩١رقم  ، ٥٠٥ ـ ٨/٥٠٤
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م : ل زوا×   ة زا :  

ّ      ويرص املسترشقون عىل نفس االهتام الرخيص للنبي 
ِ

 بأنه كـان ـ حاشـاه ـ ×ُ

ّأسريا لـشهواته، ال هـم لـه إال إطفـاء هليبهـا بـأي شـكل كـان، دون مبـاالة بـأي  َ ً

 األباطيــل ، وحيرفــون الكلــم عــن مواضــعه ، يف قــصة نَيشء، فراحــوا ينــسجو

اهللا عنهـا ، وتعـسفوا يف  مـن الـسيدة زينـب بنـت جحـش ريض ×زواج النبي 

ِجعل القصة دليال عىل دعواهم اخلبيثة يف حق النبي ً ×..  

 .      فبامذا جادت خياالهتم ، وسالت أقالمهم ؟ 

 مـن زينـب بنـت × ِّ      ذهب املستـرشقون واملبـرشون إىل تـصوير زواج النبـي

 ، حيـث شـغف  هبـا وهـي حتـت ×جحش عىل أنه كان لشهوة عصفت بـالنبي 

ً زيـد بـن حارثـة ، وأنـه عليــه الـسالم ذهـب لزيارتـه ، وكـان زيـد غائبــا ، مـواله

َوكانت يف ثياب تبدي حماسنها ، فوقع يف قلبه يشء من مجاهلا، ، ْفاستقبلته زينب  ِ ُ

ْرصافه ، فـسمعتها َثم كرر هذه العبارة سـاعة انـ! سبحان مقلب القلوب : فقال 

ُ، ورأت يف عينيه وهج احلب ، فأعجبت بنزينب ْفسها، وأبلغت زيدا ما سـمعت ْ ً َ

ِأمـسك : ، فقـال لـه، يذكر لـه اسـتعداده لتـرسحيها×فذهب من فوره إىل النبي  َ

ُعليك زوجك واتق اهللا ، لكن زينب مل حت َ َسن من بعد عرشته فطلقهـاَّ َّ َ ُْ َ، وأمـسك ِ َ َ

َ، حتـى نـزل قولـه تعـاىلُحممد عن زواجها وقلبه يف شغل هبـا َ:   M  =  <  ;

@  ?  > L   إىل قولـــه تعـــاىل   M l  k  j  iL ]عنـــد   ،] ٣٧ :ألحـــزابا

ًذلك تزوجها وأطفأ هليب الشوق ووهج احلب يف نفسه، مع أن هذا كـان حمرمـا  َّ ُ

ِّيف اجلاهلية، فأباحه حممد إرضاء هلواه، واستجابة لداعي حبه  ُ. 

ِ      ويطلق املسترشقون واملبـرشون خليـاهلم العنـان حـني يتحـدثون عـن تـار يخ ِّ
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َحممد يف هذا املوضـوع ، حتـى ليـصور بعـضهم زينـب سـاعة رآهـا النبـي وهـي  َ ِّ ُُ َ َ

َنصف عارية أو تكاد ، وقد انسدل ليل شعرها عىل ناعم جـسمها النـاطق بكـل 

ّما يكنه من كل معاين اهلوى  ُ. 

ِأنه حني فتح باب بيت زيد      ويذكر آخرون  ِ
ُ ، لعب اهلواء بأستار غرفة زينـب، ُ

ُدة عىل فراشها يف ثياب نومها ، فعصف منظرهـا بقلـب هـذا الرجـل وكانت ممد َّ

ِالشديد الولع باملرأة ومفاتنها ، فكتم ما يف نفسه ، وإن مل يطق الـصرب عـىل ذلـك  ِ
ُ

 .وأمثال هذه الصور التي أبدعها اخليال كثري .. ًطويال 

َدرمـنجم"و ، "موير"كتبه       تراه فيام  ْ
ْواشـنطن إرفـنج"و ، "ِ ِ

ْ  ، "المـنس" و ،"ِ

ْسربنجر"و  ْ
  .))١١((   واملبرشين، وغريهم من املسترشقني"فيل"، و "ِ

َّ      وهــذا الــذي افــرتاه املستــرشقون وأرضاهبــم ســاقط ومتهافــت بــاملرة ، ألنــه  ُ

َجماف للحقيقة ، ومناقض للروايات التارخييـة الـصحيحة ، ونـستطيع أن نجـيل  ِّ َ ُ ٌ ٍُ

َهتافته وبطالنه عىل النحو التايل  َ: 

       ُز×:   

ٍ      بداية حيسن أن نـشري إىل أمـر ؛ وهـو قرابـة الـسيدة زينـب بنـت جحـش مـن  ِ ِ
َ ُ َ ً

ِ ، فأمها هـي أميمـة بنـت عبـد املطلـب بـن × ، إذ إهنا ابنة عمته × رسول اهللا ُِ
ّ

ُّ ، وعبــد املطلــب هــذا هــو جــد الرســول ))٢٢((هاشــم   ألبيــه ، كــام يعــرف ×َُ

                                      
دار ،  بتــرصف٣٣٦ وصـــ ٢٢٧ ـ ٢٢٦ص ، يكــلحممـد حــسني ه. د، د حيـاة حممــ)١(

َويراجع، ط السادسة عرشة،  مرص-املعارف  جمموعـة ، لعقـادا، مـا يقـال عـن اإلسـالم: ُ

  .    ٦/٥٣٩األعامل الكاملة 

،  بتحقيـق شـعيب األرنـؤوط وآخـرين٢/٢١١لـذهبي  اإلمام ا،  سري أعالم النبالء)٢(

 .    م ١٩٩٢هـ ١٤١٢الثامنة ط ،  بريوت -مؤسسة الرسالة 



  االستشراق       

 ١٨٨

١٨٨  

 .رشقون واملبرشون املست

ً      وإذن فزينب ليست غريبة عن النبـي  ، كـام أهنـا مل تكـن جمهولـة لـه ، وال × ُ

ْبعيدة عنه ، وقـد تربـت عـىل عـني رسـول اهللا   ، وقـد رآهـا ـ بطبيعـة احلـال ـ ×َّ

ٍوعرفها طفلة ، وصبية وشابة ، وعرفها بعد ذلك ، فليس من جمال إذن لالدعاء  ّ ّ
ِ

ِ قـد فـوجئ بجامهلـا وحـسنها بعـد زواجهـا مـن زيـد بـن ×بي ِأو القول بأن الن
ْ ُ ِ

 .حارثة ريض اهللا عنه 

   ×ز  ر و  ال 

ُّ      وأما زيد فهو ابن حارثة بن رشاحبيل بن عبد العزى بن امرئ القيس، وأمـه  ُ ِ ِ ِ َِّ ُ
ِ َ ٌ

َسعدى بنـت عـامر ، زارت قومهـا وزيـد معهـا ، فأغـارت خيـل لب ْ
ِ ٌ ٌ َُ ْنـي القـني يف ُ َ ِ

َاجلاهلية ، فمروا عىل أبيات بني معن ، فاحتملوا زيدا ، وهو يومئذ غالم يفعة ،  َ ْْ ٍ ً َ ُّ

َفوافوا به سوق عكاظ ، فعرضوه للبيع ، فاشرتاه حكيم بن حزام لعمته خدجيـة  َ َِ ِ
ّ ُ ٍَ ُ ْ َ

ّبنت خويلد بأربعامئة درهم ، فلام تزوجها رسول اهللا 
ْ وهبته له ×ِ َ. 

ُعلم أهله بمكانه ، فجاء أبوه حارثة وعمه كعب بن رشاحبيل إىل رسول       ثم  ُ ُّ ُ ُ

َ يطلبان منه زيدا مقابل ما يشاء من الفداء ، فدعاه رسـول اهللا ×اهللا  :  فقـال×ً

 فأنـا مـن قـد «: نعـم، هـذا أيب وهـذا عمـي، قـال:  قـال» هل تعـرف هـؤالء ؟ «

َعلمت ورأيت حمبتي لك، فاخرتين أو اخرتمها  ما أنا بالذي أختـار : قال زيد، ف»َ

وحيك يا زيد ، أختتار العبوديـة : فقاال ، ، أنت يف منزلة األب والعم ًعليك أحدا

ُإين قـد رأيـت مـن هـذا ، نعـم: عىل احلرية وعىل أبيك وعمك وأهل بيتك ؟ قال

ًالرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا، فلام رأى رسول اهللا ً  أخرجه × ً

ً يا مـن حـرض ؛ اشـهدوا أن زيـدا ابنـي «: ر فقالإىل احلج ُيرثنـي وأرثـه ، ّ ِ فلـام ، »َ



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٨٩

١٨٩ 

َفدعي من يومها، ُّرأى أبوه وعمه طابت أنفسهام
ِ  .  ))١١((زيد بن حممد : ُ

ُ       وقد كان لالبن املتبنى عند العرب مجيع حقوق البنوة وواجباهتا  ِ
َّ ُِ َّ. 

َ      ثم إن اهللا تعاىل حرم التبني بعد ذلك  M  Q  P  O      :يف قوله سبحانه ّّ

   `  _^  ]  \  [Z  Y  X  W   VU  T  S  R

  p  o  n  ml  k  j  i   h  ge  d  c  b  a

u  t  s   r  qL    ]٥: األحزاب [ . 

ٍ      فمنع اهللا تعاىل هبذا احلكم ما كـان مـن أمـر التبنـي ، وأمـر بـرد كـل أحـد إىل  ِّ ِّ َ ُِ ْ

ِّنسبه احلقيقي ، وذ َ َكر أن هـذا هـو احلـق والعـدل ، ومـن كـان جمهـول النـسب ؛ َ َ

ِفليعامل معاملة األخ يف الدين واملوىل  َ َ. 

َما كنا ندعوا زيد بن حارثة إال زيد بن حممد ، حتـى نـزل :       عن ابن عمر قال  ََ َ ّ

( Ml  k  j  i   h  g  mLالقرآن 
)٢٢((  . 

 ..ريض اهللا عنهام ،       تلك زينب ، وهذا زيد 

      فامذا كان من أمر زواجهام ؟ 

 ٍزواُج زَز ِ  ط    : 

ٍ      رأينا أن زينب كانت ذات حسب ونسب ورشف يف قومها  ٍ ٍَ َ َ.. 

ِ      وأن زيدا كان عبدا ، ثم أعتق  ُ ً ً. 

ِّ، ثم رد نسبه إىل أصله احلقيقي �      ثم متبنى ُُ َّ. 

                                      
الـسرية :  بترصف واختصار ، ويراجـع ٢٠٠ـ ١/١٩٩البن اجلوزي ،  صفة الصفوة )١(

 .   وما بعدها ١/٢٢٠ ، سري أعالم النبالء ٢٤٩ ـ ١/٢٤٧النبوية 

  . ٣٢٢٠رقم ، ب ومن سورة األحزاب ،  رواه الرتمذي يف ك التفسري )٢(



  االستشراق       

 ١٩٠

١٩٠  

ًقيم وزنا للفوارق االجتامعية والطبقية ، ملا كان مـشهورا       وقد كانت العرب ت ً

َعندهم من االعتزاز بالنسب ، وبحسب ذلك العرف ال يقبل مثـل أهـل زينـب  َ َِ ُ ْ ِ

 .بزواج ابنتهم من مثل زيد 

َ أن حيطـــم الفـــوارق الطبقيـــة املوروثـــة يف اجلامعـــة × أراد النبـــي «وهلـــذا  َ

َاملسلمة؛ فـريد النـاس سواسـية كأسـنان  املـشط ، ال فـضل ألحـد إال بـالتقوى ، َّ

ن هـؤالء ِ، ومـ  مـن طبقـة الـسادةى أدنـًر ـ طبقةَّوكان املوايل ـ وهم الرقيق املحر

 أن حيقـق × الذي تبناه ، فـأراد رسـول اهللا × موىل رسول  حارثةُ بنُكان زيد

ِ ـ زينــب بنــت ×املــساواة الكاملــة بتزوجيــه مــن رشيفــة بنــي هاشــم ، قريبتــه ـ 
َ

َليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه يف أرسته ، وكانـت هـذه الفـوارق جحش ،  َ َ ُ

ٌّمن العمق والعنف بحيث ال حيطمهـا إال فعـل واقعـي مـن رسـول   ، تتخـذ ×ٌ

ُمنه اجلامعة املسلمة أسوة ، وتسري البرشية كلها عىل هداه يف هذا الطريق  ُّ ُ« ))١١((  . 

ّكانـة كبـرية ، وحمبـة  م×ِومن ناحية أخرى كـان لزيـد يف نفـس رسـول اهللا 

ُعظيمة ، قل أن تزامحها حمبة أحد من الصحابة ، رضوان اهللا عليهم أمجعني  ََّ. 

ُفرض عمر ألسـامة بـن زيـد أكثـر ممـا فـرض يل ، فكلمتـه يف : قال ابن عمر  ْ َ ُ َ
ٍ ِ َ َ

َّمنـك ، وإن أبـاه كـان أحـب إىل  × َّإنه كان أحب إىل رسـول اهللا: ذلك ، فقال 

 .  ))٢٢(( رسول اهللا من أبيك

ٍ يف تزويج زينب من مواله زيد ، ريض اهللا عـنهام ، ×ولذا سعى رسول اهللا 
َ

  :   وخطبها له فرفضت هي وأخوها عبـد اهللا بـن جحـش ، فنـزل قـول اهللا تعـاىل 

                                      
 .  ٥/٢٨٦٥ يف ظالل القرآن )١(

  . ٢٢٩ ـ ١/٢٢٨سري أعالم النبالء  )٢(



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٩١

١٩١ 

 M0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #   "  !1  
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قولـه : عـن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام : ُّقـال العـويف : مام ابن كثري قال اإل

َانطلــق  ×وذلــك أن رســول اهللا ...  اآليــة M%    $  #   "  !L تعــاىل 

ِليخطب عىل فتاه زيد بن حارثة  ِ
ُ فدخل عىل زينـب بنـت جحـش األسـدية ، 

ِلست بناكحتـه ، فقـال رسـو: ريض اهللا عنها فخطبها ، فقالت   بـىل «:  × ل اهللاُ

فبينام مها يتحـدثان أنـزل اهللا ،   ))١١((ر يف نفيسِّؤمُسول اهللا أ ريا: قالت  ، »فانكحيه 

 M )  (  '  &  %    $  #   "  !L  × هــذه اآليــة عــىل رســول اهللا

 ،» نعـم «:  × قال رسـول اهللا .ًحاِنكُم رسول اهللا  ياه يلُقد رضيت: قالت . اآلية

 .  ))٢٢(( ه نفيسُتْنكحَقد أ، ًإذا ال أعيص رسول اهللا  : قالت

ًوتم الزواج ، ومكـث زيـد مـع زينـب قريبـا مـن سـنة أو فوقهـا  ّ، ولكـن   ))٣٣((ٌ

ّ يشكو إليه مـرة بعـد مـرة ، ×ِالعرشة بينهام مل تكن عىل ما يرام ، فجاء إىل النبي  َ

َ باإلبقاء عىل عرشهتا وإمـساكها ، وبـأن يتقـي اهللاَ ×ويف كل هذا ينصحه النبي  ْ ِ

ً بأن زيدا سيطلق زينب ، وأهنـا سـتكون ×ن اهللا قد أعلم رسول اهللا فيها ، وكا

َّزوجة له بعد ذلك ، حلكمة قدرها املوىل تبارك وتعـاىل أزال ، وهـي إبطـال آثـار  ً

ُالتبنــي ، التــي كانــت شــائعة يف ذلــك الوقــت ، ومنهــا أن مطلقــة املتبنــى حيــرم  َُ َّ َِّ َ َّّ

ُزواجها عىل من تبناه كام حيرم زواج ُُ ََ ّ األب من مطلقة ابنه الصلبي ّ ُْ َُّّ
ِ ِ َ. 

                                      
 .    أستخري :  أي )١(

  .   ٣/٥٠٥  تفسري القرآن العظيم )٢(

  .     ٣/٥٠٧ السابق )٣(



  االستشراق       

 ١٩٢

١٩٢  

;  >  =  <  ?  @  M  E  D  C   B  A :قال تعـاىل
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 ×ُّجـاء زيـد بـن حارثـة يـشكو ، فجعـل النبـي : وعن أنس ريض اهللا عنه قـال 

 ×لـو كـان رسـول اهللا :  ، قال أنـس » اتق اهللا وأمسك عليك زوجك «: يقول 

ًكامتا شيئا لكتم هذه 
))١١((  . 

ّ كـان قـد أوحـى اهللاُ تعـاىل إليـه أن ×وروي عن عيل بـن احلـسني أن النبـي  َ

ٌزيدا يطلق زينب ، وأنه يتزوجها بتزويج اهللاِ إياها ، فلـام تـشكى زيـد للنبـي  َ ًّ َ× 

َخلق زينب ، وأهنا ال تطيعه ، وأعلمه أنه يريد طالقهـا ، قـال لـه َ ُ  عـىل جهـة × ُ

 ، وهـو يعلـم » وأمسك عليك زوجك « يف قولك » اتق اهللا «: األدب والوصية 

ِ ويتزوجهـا ، وهـذا هـو الـذي أخفـى يف نفـسه ، ومل يـرد أن يـأمره اأنه سـيفارقه ُ

ٌ أن يلحقـه قـول مـن ×ِبالطالق ملـا علـم أنـه سـيتزوجها ، وخـيش رسـول اهللا 

َاله ، وقد أمره بطالقها ، فعاتبـه اهللا ْالناس يف أن يتزوج زينب بعد زيد ، وهو مو َ َ

َتعاىل عىل هذا القدر من أنه خيش الناس يف يشء قد أباحـه اهللا لـه ، بـأن قـال  َ
ِ ْ :» 

ُّ مع علمه بأنه يطلق ، وأعلمه أن اهللا أحق باخلـشية ، أي يف كـل حـال ، »أمسك 

ج ّ عـن تـزوىَ، بأنـه هنـ إنـام هـو إرجـاف املنـافقني M O  NLواملراد بقوله 

 .  ))٢٢((  ابنهة، وتزوج بزوج  األبناءِنساء

                                      
 رقـم ١٣/٤١٥فتح البـاري ، ب وكان عرشه عىل املاء،  رواه البخاري يف ك التوحيد)١(

٧٤٢٠   . 

 .       باختصار ١٢٤ـ ١٤/١٢٣للقرطبي ،  اجلامع ألحكام القرآن )٢(



  بني احلقيقة والتضليل

  ١٩٣

١٩٣ 

أن  ريض اهللا عـنهام " زينـب " و " زيـد " ِثم ما لبثت العالقـة الزوجيـة بـني 

 .ِإىل الفراق آلت 

   لزواُج ا×            ن   ز  

  ٍ  ا:  

 × رسـول اهللا بيـد  ريض اهللا عـنهام" زينـب " و " زيـد " ُ زواجكـانهكذا 

،  رهَّ، ليكـون مـا أراده اهللا وقـد ، وهكذا انتهت احلياة الزوجية بينهام  منهٍيْعَوس

،  ٍّ واقعـيٍ، ال بـد أن تتحقـق بعمـل ، حلكمة تـرشيعية منها × وهو زواج النبي

ع عـىل الكثـريين يف ْ الوقـَ، وشـديدة رةَ مـستنكً سـيكون سـابقةَن هذا العملوأل

 × هَ رسـول؛ اختـار اهللاُ هم العنيفـةِتقاليـدو ِلوف العـربْأِ، ملخالفته ملـ املجتمع

، ة  حارثـِ بـنِاه زيـدّتبنُقة مَّلَطُفيتزوج من م « ، ِّ الشاقِليتحمل عبء هذا العمل

، عـىل الـرغم   بـهَه املجتمـعِ أن يواجٌ، الذي ال يستطيع أحد ه هبذا العملِويواج

 .  ))١١(( » ي يف ذاهتاّمن إبطال عادة التبن

َ وأراد اهللاُ إبطـال مـا كـان أهـل اجلاهليـة عليـه مـن «: مـام بـن حجـر قال اإل

ًأحكام التبني بأمر ال أبلغ يف اإلبطال منه ، وهو تزوج امرأة الـذي يـدعى ابنـا ،  َّ ْ ُ ُ ّ
ِ ٍ

 .  ))٢٢((» ُووقوع ذلك من إمام املسلمني ليكون أدعى لقبوهلم 

M  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U :يقــــــول اهللا تعــــــاىل

  `  _     l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b    aL 
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  .        ٥/٢٨٦٨ يف ظالل القرآن )١(

 .      ٨/٣٨٤ فتح الباري )٢(



  االستشراق       

 ١٩٤

١٩٤  

 :قال صاحب الظالل ـ رمحه اهللا ـ يف تفسري هذه اآلية والتي تليها 

ُ     وكانــت هــذه إحــدى رضائــب الرســالة الباهظــة، محلهــا رســول اهللا َ ِّ  فــيام × ُ

ِمحل، وواجه هبا املجتمع الكاره هلا كل الكراهية ، حتى ليرت َّ َ َ ِّ َدد يف مواجهته هبـا ، ُ ّ

ِوهو الذي مل يرتدد  يف مواجهته بعقيدة التوحيد وذم اآلهلة والـرشكاء ، وختطئـة  ِ ِْ ِ
ِّ ْ ّ

 ! .ِاآلباء واألجداد 

Ml  k  j  i L ..  َّال مرد له وال مفر منه ، واقعا حمققا ال سـبيل إىل ُ ّ َ

 .ّختلفه وال إىل احليدة عنه 

جئ هبا املجتمع اإلسالمي كله ، كـام انطلقـت َّومل متر املسألة سهلة ، فلقد فو

 .َتزوج حليلة ابنه : ألسنة املنافقني تقول 

ٍوملا كانت املسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مىض القرآن يؤكدها ، ويزيل  ِ َ ُ

 :ُّعنرص الغرابة فيها ، ويردها إىل أصوهلا البسيطة املنطقية التارخيية 

 M u  t  s  r  q  p       o  nw  v  L ]فقــد فــرض ،  ] ٣٨:  األحــزاب

ِله أن يتزوج زينب ، وأن يبطـل عـادة العـرب يف حتـريم أزواج األدعيـاء ، وإذن 
ُ

 .  فيه بدعا من الرسل ×فال حرج يف هذا األمر ، وليس النبي 

 M �  ~  }  |   {  z  y L       ]فهو أمر يميض وفق ،   ]٣٨:  األحزاب

التــي تتعلــق بحقــائق األشــياء ، ال بــام حيوطهــا مــن ســنة اهللا التــي ال تتبــدل ، و

 .تصورات وتقاليد مصطنعة ال تقوم عىل أساس 

 M  ¦  ¥  ¤  £  ¢L   ]فهـو نافـذ مفعـول ، ال يقـف ،  ] ٣٨:  األحزاب

ٌيف وجهه يشء وال أحد ، وهـو مقـدور بحكمـة وخـربة ووزن ، منظـور فيـه إىل 
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١٩٥ 

ا وقـدرها وزماهنـا ومكاهنـا ، وقـد الغاية التي يريدها اهللا منه ، ويعلـم رضورهتـ

ــا ، ويقــرر بنفــسه  َأمــر اهللا رســوله أن يبطــل تلــك العــادة ويمحــو آثارهــا عملي ِّ َ� َ

ٌّالسابقة الواقعية ، ومل يكن بد من نفاذ أمر اهللا ُ َ َ ))١١((  . 

ٍ من زينـب بـأمر مـن اهللا تعـاىل ، ولـذلك كانـت × وهكذا كان زواج النبي َ

َزينب تتباهى بأن اهللا زوج َّ ِّ بوحي من فوق السبع الطباق ×ها من رسوله ُ ْ َّْ ٍ. 

 َّنُكـَجَّزو: تقـول  ، × فكانت زينب تفخـر عـىل أزواج النبـي «: قال أنس 

 .  ))٢٢(( »وزوجني اهللا تعاىل من فوق سبع ساموات ،  ّكنوأهل

 و توا ا ُ:  

 بزينــب ×النبــي ْبقــي يشء يتعلــق بــه املستــرشقون فــيام ادعــوه مــن افتتــان 

 .وولعه هبا ، وهي يف بيت زيد ، وهو وجود روايات حتمل هذا املعني الفاسد 

ولكــن هــذا الــذي يتعلقــون بــه أوهــى مــن نــسيج العنكبــوت ، إذ إن هــذه 

ًالروايــات وأمثاهلــا ال تــنهض دلــيال هلــم ، وال تــصلح متكــأ يتكئــون عليــه فــيام  ّ ً َ ِ

، ومل تثبـت  ، وأثبتـوا بطالهنـا فهـايات قـد كـشف العلـامء زياهنا روأل.. زعموه 

ــه دقيقلــي اأمــام التمحــيص التــارخي ً، فــضال عــن أهنــا  ، والنقــد العلمــي النزي

،  ر يف أصول الدين وأمهات العقائد من مبدأ عصمة النبيـنيَّتصطدم بام هو مقر

 .  بأحد من املسلمنيٍ الئقِ غريٍوتنزههم عن أي عمل

                                      
 .      باختصار٢٨٧٠ ـ ٥/٢٨٦٩  يف ظالل القرآن )١(

 رقـم ٤١٥/ ١٣فتح البـاري . اءب وكان عرشه عىل امل.  رواه البخاري يف ك التوحيد)٢(

 حـسن :قـال و٣٢٢٤رقـم ، ب ومن سورة األحـزاب، والرتمذي يف ك التفسري، ٧٤٢٠

 .         صحيح 
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١٩٦  

نهم مــ، و ، وعلــامء اإلســالم دينوقــد أفــاد بعــدم صــحة الروايــات أئمــة الــ

، حيـث  ، واإلمام ابن العريب املـالكي ))٢٢(( بن حجرا، واإلمام   ))١١(( بن كثريااإلمام 

؛ إنام الصحيح منهـا مـا روي عـن  ها ساقطة األسانيدُّوهذه الروايات كل « : قال

  كامتا من الوحي شيئا لكتم هـذه اآليـة× لو كان رسول اهللا:  عائشة أهنا قالت

 M  ; @  ?  > =  <L ]٣٧:األحزاب [ . 

ّ وما وراء هذه الرواية غري معتـرب ، فأمـا قـوهلم : قال القايض َ ُ
 ×إن النبـي : ِ

رآها فوقعت يف قلبه ؛ فباطل ، فإنه كان معها يف كـل وقـت وموضـع ، ومل يكـن 

حينئذ حجاب ، فكيف تنـشأ معـه وينـشأ معهـا ، ويلحظهـا يف كـل سـاعة ، وال 

ــه إال إ ــه تقــع يف قلب ــدا : أي [ ْذا كــان هلــا زوج ، وقــد وهبت ًزوجهــا زي َنفــسها ] َ

َ، فكيـف يتجـدد لـه هـوى مل  ] ×النبـي : أي [ ِوكرهت غريه ، فلم ختطر ببالـه 

 .  ))٣٣(( »َّيكن ، حاشا لذلك القلب املطهر من هذه العالقة الفاسدة 

ِ من زينب بنت جحـش مـن مالبـسات ، ومـا ×هذا ما أحاط بزواج النبي 

 من مقاصد وترشيعات ، كام جتليه لنا آيات القرآن البينات ، وحوادث استهدفه

 ..السرية وصحيح الروايات 

ــات ،  ــاهتم الكاذب ــاطالت ، وخترص ــزاعم املستــرشقني الب ــن م ــأين هــذا م ِف
ُّ َ

 .وافرتائهم عىل النبي حممد ، عليه من اهللا أكمل الصلوات وأتم التسليامت ؟ 

                                      
  .     ٣/٥٠٧ تفسري القرآن العظيم )١(

  .    ٨/٣٨٤ فتح الباري )٢(

دار الكتب ، حتقيق حممد عبد القادر عطا  ، ٣/٥٧٧البن العريب ، أحكام القرآن ) 3(

 .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ط األوىل ، بريوت ، العلمية 
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  ١٩٧

١٩٧ 

 : ت اد زو×  

 كـان × َّا يـرتكن إليـه املستـرشقون يف تأييـد زعمهـم الباطـل بـأن النبـيومم

ُرجال م   النبـيُنْوَكـ؛   شهوانية جاحمـةٍ ميولَ، وصاحب  يف الشهوة اجلنسيةًطاِرْفً

َويفُ، وت  من زوجةَ مجع بني أكثر× ون بـأن هـذا ال َّدع، ويـ  عـن تـسع زوجـاتِّ

 ِ عـن عفـاف القلـبٍبعيـد،  اتـهوَ يف لـذات اجلـسد ونزٍ غـارقٍرجـل يقع إال مـن

 .ـ زعموا ـ  ، وحُّ الرِّوُمُوس

وال حتتــاج إىل كثــري ، ودعــوى باطلــة ،  والواقــع أن هــذه شــبهة ســاقطة

ً، حيــث إن قلــيال مــن التأمــل يف معرفــة هــؤالء  اســتدالل عــىل إثبــات بطالهنــا

 ّنِ ، ثـم أحـواهل×  مـن رسـول اهللاّهـنِ زواجِ، وظـروف الزوجات الفـضليات

د ِّ، ويؤكـ هـاَ، ويبـني هتافتني قستـرش؛ يـدحض مـزاعم امل  يف بيت النبـوةِةّشياملعي

 . ِه شخصيتَ، وعظمة × ِّ النبيِ أخالقَّموُس

 ؟ ×  رسول اهللاِحال ِ مثلٍحال لو كان يف ُّى ماذا يفعل الرجل الشهواينَرُت

 لالقــرتان بأمجــل فتيــات العــرب والعجــم يف ال شــك يف أنــه ســوف يــسعى

ًشـيئا  × ُّل النبيَفهل فع...  ن من يشاء من النساء من هنا أو هناكِدزمانه، وخيا

 ؟ ذلكمن 

، وذلـك  هـنج زواومالبـسات،  من النـساء ×ن تزوج رسول اهللا َ مْظرْننِل

  : عىل النحو التايل

   ُت ازو×           زواَج ْا وُف اوا 

  ٍةوا:  
  ؛، مـات يف حياتـه مـنهن اثنتـان ً امرأةَةْ عرشى بإحد×  اهللاُ رسولىلقد بن

َويفُ وتـ، ريض اهللا عـنهام ،  خزيمـةُ بنـتُ، وزينب  خويلدُت بنُةخدجي: مها   عـن ِّ
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 ١٩٨

١٩٨  

ُّعائشة بنت أيب بكر ، وحفصة بنت عمـر بـن اخلطـاب ، وأم حبيبـة : ّ ؛ هن ٍتسع ِ ُ ُُ ُ

ِبنت أيب سفيان ، وأم سلمة هنـد بنـت أيب أميـة بـن املغـرية املخزو ُ ٌُ َ ُميـة ، وسـودة ُّ ْ َ ُ

ْبنت زمعة بن قيس ، وزينب بنت جحش ، وميمونـة بنـت احلـارث بـن حـزن ،  ُ ُ ُُ ُ ِ

ِوجويرية بنت احلارث بن أيب رضار ، وصفية بنت حيي بن أخطـب ، ريض اهللا  ِِّ َ ُ ُ ُُ ُ

 .  ))١١((عنهن أمجعني 

١  ا ر  :   

ــ َريض اهللا عنهــا هــي أول وكانــت الــسيدة خدجيــة بنــت خويلــد ن تــزوج َم

  .، وسرية حسنة يف قومها  نظيفةة، وكانت ذات سمع × رسول اهللا

 .  ))٢٢(( »  يف اجلاهلية الطاهرةىَدعُ تجيةكانت خد:  قال الزبري بن بكار «

،  ، ونظافـة يـده ا رأت من كرم أخالقهِ، مل  ليتزوجها× َّوقد اختارت النبي

،  ًالشام متاجرا هلا يف ماهلـاىل إخيرج أن ه ْطلبت من، حينام  ، وأمانته وطهارة قلبه

وقيــل أبــا  ،  بــن عبــد املطلــبَه محــزةَّ، فأخــذ عمــ منهــا  الــزواج×ُّي ل النبــِبــَوق

 . ، وقيل أخيها عمر بن خويلد  وخطبها إليه من أبيها خويلد بن أسد،طالب

  ؛مــن رجلــني  × ِّل النبــيْبــَ قــد تزوجــت قجيــة ريض اهللا عنهــاوكانــت خد

 عبـد ِ بـنَ عمرِ بنِ عابدُ بنُ عتيق:، واآلخر  ُّ زرارة التميمي أبو هالة بن:أحدمها 

 .  خمزومِاهللا بن

                                      
 ٢١١ و ١٣٥و ٢/١٠٩الم النبالء  ، وسري أع٦٤٨ـ  ٢/٦٤٣السرية النبوية : َ يراجع)١(

 وما بعدها ، ٥/٢٥٤البداية والنهاية البن كثري  ، ٢٦٥ و ٢٦١ و ٢٣٨ و  ٢٢٧ و  ٢١٨و  

م ، ١٩٨٨هــ ١٤٠٨ط األوىل ، القـاهرة ، دار الريان ، أمحد أبو ملجم وآخرين /حتقيق د

 .   ١١١ـ ١٠٧/ ١٤القرطبي ، اجلامع ألحكام القرآن 

 .      ٢/١١١  سري أعالم النبالء)٢(
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١٩٩ 

َّوكانت هي أسـن ،  ن سنةيً؛ مخسا وعرش  حني تزوجها× ِّ النبيُرُمُوكان ع َ

 ـ ريض اهللا يـتِّوفُ تىهـا حتـَ عليهـا غري× ومل يتـزوج، منه بخمس عرشة سـنة 

 .   ))١١((عنها ـ 

ٍة ، وصـاحب ميـول جنـسية مفرطـة ؛ هـل َ رجل شـهو×فلو كان الرسول  ٍ ٍِ ُ
ٍ َ

َكان يستهل حياته الزوجية والعاطفية باالقرتان بامرأة يف سـن األربعـني ، سـبق  َ َ ُّ ِ

َوأنجبت يف كلتيهام ؟ ثـم حيـبس نفـسه عليهـا قرابـة ، ُهلا الزواج من غريه مرتني 

 كـان « إىل أن يتوفاها اهللا ، حيث جاء يف بعض الروايات أهنـا، مخس عرشة سنة 

ٌهلا حني توفيت مخس وستون سنة  ِّ ُ« ! ))٢٢((  . 

٢  ا ر ز ُ دةَْ  :  
ًوأما سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية ؛ فقد أسـلمت قـديام  َُ ٍ ِ ِ ُ ْ

ًالسكران بن عمرو ، وأسلم أيـضا ، : ٍّوبايعت ، وكانت عند ابن عم هلا يقال له 

ُ يف اهلجرة الثانية ، فلام قدما مكة مـات زوجهـا ، وقيـل ًوهاجرا مجيعا إىل احلبشة َ ِ

ّ فتزوجها ، ودخل هبا يف مكـة ، × ّمات باحلبشة ، فلام حلت خطبها رسول اهللا

  . ))٣٣((وهاجر هبا إىل املدينة 

، وكانـت قـد  ×  لقلب رسـول اهللاً، رعاية ها لعائشةيوم ْوهي التي وهبت

  .))٤٤((   ـ ريض اهللا عنها ـتَكِرَف

                                      
، اجلـامع ألحكـام ٢/١١١ ، سري أعالم النبالء ٦٤٤ـ ٢/٦٤٣السرية النبوية :  انظر )١(

 .  ١٠٧ /١٤القرآن 

 .  ١٠٧ /١٤ اجلامع ألحكام القرآن )٢(

  .١٠٨/ ١٤السابق )٣(

َومعنى فركت. ٢/٢٦٦ سري أعالم النبالء )٤( ِ ُأي قل ميلها للرجال: َ ّ، بسبب كرب سنهاَّ ِ ِ
َ . 
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، هـل يكـون   أرملـةي وهـــ  ـ ريض اهللا عنهـاّةنُِس هذه املِ يف زواج مثلْفتأمل

  .؟  هلاً، وصيانة  حلاهلاً، أم يكون رعاية ًإفراطا يف شهوة

٣  ا ر   :  
بعــد وفــاة خدجيــة، ومل  ×النبــي فقــد خطبهــا  ريض اهللا عنهــا وأمــا عائــشة

ًة عـرش شـهرا، وقيـل بعـامني، وذلـك قبـل اهلجـرة ببـضع«ًرا غريهـا، ْكـِيتزوج ب

َنرصُ اثنتني، مَال سنةّوَودخل هبا يف ش  .))١١(( »  من غزوة بدر وهي ابنة تسع× هَفَ

 ،ً، وتوثيقـا للـصلة بيـنهامًتزوجها إكرامـا لـصاحبه وخليلـه أيب بكـر قد و

َورعاية وتيـسريا ملـصلحة الـدعوة؛ حيـث إن هـذه املـصاهرة جتعـل مـن دخـول 

 تواجـد أيب بكـر يف بيـت النبـوة جتعل مـن و، أي وقت أيب بكر يفَبيت ×النبي 

  . أمرا ال حرج فيه إ× الحتياج الرسول عىل الدوام

٤  ا ر   :  
ُ؛ فقـد تـويف عنهـا زوجهـا خريض اهللا عنهام وأما حفصة بنت عمر ُِّ ْنـيس بـن ُ َ

ِّ ، وتـويف باملدينـة× ، وكان من أصحاب النبـيُّحذافة السهمي َرضـها ، وقـد عُ

ِأبوها عمر بن اخلطاب عىل عثامن بـن عفـان للـزواج فاعتـذر َ َ، ثـم عـىل أيب بكـر ِ

ْالصديق فصمت ة التي تربطه بأبيهـا صلًتوثيقا لل ،))٢٢((  × ، ثم خطبها رسول اهللاَ

ِّرشُِيعمر بن اخلطاب، ول  . بكر بذلكه أباَف صديقّه كام رشِه بمصاهرتَفَ

٥ ا ر  ّأ  :  

 ِ مـع زوجهـا عبيـدْ فإهنا كانـت أسـلمت؛ أيب سفيانُ بنتُ رملةَ حبيبةُّموأما أ

                                      
 .٢/١٣٥ السابق )١(

َ يراجع تفصيل القصة يف صحيح البخاري ك النكاح ، ب عرض اإلنسان ابنته أو أخته )٢( َ ُ َ

 .   ٢/٢٢٨سري أعالم النبالء ، ١٣٠ ص٦عىل أهل اخلري ج 



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٠١

٢٠١ 

ُأدركـه الـشقاء ف زوجهـا ّ، لكـن ً معا إىل احلبشةا، وهاجر  جحشِاهللا بن ْ ،  َّتنـرصَ

 . ا� ، حتى هلك هناك نرصانيوفارق اإلسالم

 ، فخطبهـا ّ إىل النجـايشَّريْ الـضمَ أميةَو بنَ يف شأهنا عمر× ُّفأرسل النبي

  .))١١(( دينار ِ مئةَ أربع× ها من رسوا اهللاَقَصدَ، وأ جه إياهاّ، فزو عليه

 وكـان أبوهـا  ـ تعـود إىل أهلهـا× فهل كـان مـن املناسـب أن يرتكهـا النبـي

،  هوها عـىل الكفـرِرْكُ، وي  فيفتنوها عن دينها ـًيومئذ عىل الكفر وزعيام يف قومه

َإيــذاء ال قبــل هلــا بــه ، أم أنؤذوهــا ُأو ي
ِ

 املناســب يف تلــك الظــروف أن يــصوهنا ً

 ويتزوجها ؟ 

ٍ منها إجيادا لصلة مصاهرة ، وفتحا لـسبيل مـن العالقـة ×ثم إن يف زواجه  ً ْ ٍ
َ

َّبينه وبني أبى سفيان رئيس قريش وقتذاك ، يمكن أن توظـف ملـصلحة الـدعوة  ُ ٍ ِ

 .اإلسالمية 

٦  ا ر  أ  :  

ــة ــت أيب أمي ــد بن ــلمة هن ــا أم س ــاجرات وأم ــن امله ــت م ــة ؛ فكان  املخزومي

َاألوليات ، وكانت قبل النبي  َْ   عنـد أخيـه مـن الرضـاعة أيب سـلمة بـن عبـد ×ُ

ّاألسد املخزومي ، الرجل الصالح 
))٢٢((  . 

ِّثم تويف عنها زوجها يف سنة سبع من اهلجرة متأثرا بجرح كان قـد أصـابه يف  ُ ِّ ُ

ِأحد ، وترك هلا صبية أيتاما يف حجرها ، 
ً ْ

ِ  ُّفلام انقضت عـدهتا خطبهـا رسـول اهللاُ

ها، وبأهنــا ذات صــبية، وبأهنــا شــديدة ّنِكــرب ســبعــن املوافقــة فاعتــذرت ، ×

                                      
 . بترصف ٢٢٤ـ ١/٢٢٣ السرية النبوية )١(

 . ٢٠٢ ـ ٢/٢٠١ سري أعالم النبالء )٢(



  االستشراق       

 ٢٠٢

٢٠٢  

 الغـرية فيـذهبها اهللا وأماأنا أكرب منك،  « :الغرية، فقال هلا عليه الصالة والسالم

 .  ))١١(( ، فتزوجها »  اهللا ورسوله، وأما  العيال فإىل وجل عز

٧ر   ز   ا :  

لنا يف الـصفحات ّوأما زينب بنـت جحـش فكـان مـن أمـر زواجهـا مـا فـص

يعية م تــرشَكــِ، وذلــك حل وجــل وبــوحي منــه ، وأنــه كــان بــأمر اهللا عــز الــسابقة

 . تب هناكُع إيل ما كَجُ، فلريواجتامعية أرادها اهللا تعاىل 

٨  ا ر   ز  :  

   املساكنيَّ أمىَدعُ وت ـُ عبد اهللا اهلالليةِ احلارث بنِوأما زينب بنت خزيمة بن

بعـد استـشهاد زوجهـا عبـد اهللا بـن   × لكثرة معروفها ـ ؛ فتزوجها رسول اهللا

جحش يوم أحد ، ثم إهنـا مل متكـث معـه عليـه الـصالة والـسالم إال شـهرين أو 

ِّيزيد ، وتوفيت بعد ذلك ـ ريض اهللا عنها ـ ُ  ))٢٢((  . 

٩  م    ا رث را:  

ُوأما ميمونة بنـت احلـارث اهلالليـة ؛ فقـد تزوجهـا أوال مـسعود بـن عمـرو  ُ ُ

ُالثقفي قبيل اإلسالم ثم فارقها ، وتزوجها بعـده أبـو رهـم بـن عبـد العـزى ثـم  ُ ُّ

ُ يف وقت فراغـه مـن عمـرة القـضاء ، وبنـى هبـا سـنة ×مات ، فتزوج هبا النبي 

  .))٣٣((يف ذي القعدة ، سبع 

                                      
 ـ ٤/٩٢البداية والنهايـة : ، وانظر٢٦٠٧٩ رقم ٤٣٥ ـ ٧/٤٣٤يف املسند  رواه أمحد )١(

٩٣    . 

 .٥/٢٥٧ ، البداية والنهاية ٢/٢١٨ سري أعالم النبالء )٢(

 . ٢٣٩ـ ٢/٢٣٨ سري أعالم النبالء )٣(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٠٣

٢٠٣ 

١٠  ا رث را    :  

ِّوأما جويرية بنت احلارث بن أيب رضار املـصطلقية ؛ فكـان زواج النبـي  ُ ُْ َ ُ ِ× 

 ، ×ِ، وفكاك أرسى قومها من العتق، حيث أعتقهـا النبـي ًمنها سببا يف فكاكها

َّوتزوجها ليسن هبذا سنة حسنة للمسلمني  ُّ
 ،َيف عتق من بأيـدهيم خاصـة الـسباياِ

ً خريا وبركة عىل قومها بنـي املـصطلق ، الـذين × ُفكان زواجها من رسول اهللا

ــول اهللا ــرب رس ــون حل ــانوا جيمع ــد × ك ــن أيب رضار وال ــارث ب ــادة احل ِ ، بقي

ٍّجويرية، ولكن اهللا أظفر رسوله عليهم ، وكان هذا سنة ست من اهلجرة  َ َ َ َ))١١((  . 

ِوحدثني حممد بن جعفر بن الزبري: قال ابن إسحاق   ، عن عروة بن الزبري ، ُ

ُملا قسم رسول اهللا: عن عائشة قالت  ُ سبايا بني املصطلق ؛ وقعـت جويريـة × ّ ْ

ْبنت احلارث يف السهم لثابت بن قيس بن الـشامس ، أو البـن عـم لـه ، فكاتبتـه  ٍّ ِ ِ ُ

ْعىل نفسها ، وكانت امرأة حلوة مالحة ال يراها أحد إال أخذت بنفـسه ، فأتـت  ً ّ َ ً ُ

ُما هو إال أن رأيتهـا عـىل بـاب :  تستعينه يف كتابتها ، قالت عائشة× رسول اهللا

ُحجــريت ، فكرهتهــا وعرفــت أنــه ســريى فيهــا  َ مــا رأيــت ، فــدخلت عليــه ، ×ِ

ِيارسول اهللا ، أنا جويرية بنت احلارث بن أبى رضار سـيد قومـه ، وقـد : فقالت 

ْأصابني من البالء ما مل خيف عليك ، فوقعت يف السهم لثا َ بت بن قيس أو البـن ْ

ُعم له ، فكاتبته عىل نفيس ، فجئت أستعينك عىل كتابتي ، قـال   فهـل لـك يف «: ْ

َ أقـيض عنـك كتابتـك «: وما هو يـا رسـول اهللا ؟ قـال :  ؟ قالت »خري من ذلك 

  .»قد فعلت : قال .نعم يا رسول اهللا :  ، قالت »وأتزوجك 

َ قـد تـزوج جويريـة بنـت × وخرج اخلرب إىل النـاس أن رسـول اهللا: قالت 

                                      
 .٢٩٠ ـ ٢/٢٨٩السرية النبوية : َ يراجع )١(



  االستشراق       

 ٢٠٤

٢٠٤  

ــاس  ــال الن ــن أيب رضار ، فق ــارث ب ــوا اهللا: ِاحل ــهار رس ــا × ُأص ــلوا م  ، وأرس

ٍفلقد أعتق بتزوجيه إياها مئة أهل بيت من بنـي املـصطلق ، فـام : بأيدهيم ، قالت  ِِ ُ ُ

ًأعلم امرأة كانت أعظم عىل قومها بركة منها  َ ًُ))١١((  . 

يريــة ، واســتنكحها وجعــل  جو×َأعتــق رســول اهللا : وعــن الــشعبي قــال 

َصداقها عتق كل مملوك من بني املصطلق ، وكانت مـن ملـك اليمـني ، فأعتقهـا  َْ ِِّ َ

  .))٢٢((وتزوجها 

ــول اهللا  ــا رس ــذا أكرمه ــاهنا مــن ×وهك ــراه ، وص ــري إك ــن غ ــالزواج م  ب

 .االبتذال

ب مع  بني البقاء معه والذها×، فخريها رسول اهللا ثم إن أباها جاء يطلبها

والفـوز  ، × ، وآثـرت البقـاء مـع أكـرم النـاسكنها حفظـت اجلميـلأبيها، ول

 .برشف أن تكون من أمهات املؤمنني

هـا، فأنـا ُثلِ مىَسبُإن ابنتي ال يـ : جويرية، فقالُ والدىأت: قالة عن أيب قالب «

ْ لو خريَأرأيت « :× أكرم من ذلك، فقال النبي إن : ؟ فأتاها أبوهـا فقـال» ها ناّ

ّهذا الرجل قد خري قـد واهللا : فـإين قـد اخرتتـه، قـال: ، فال تفـضحينا، فقالـتِكَ

 .  ))٣٣((» ِفضحتنا 

١١ ا ر     

وأما صفية بنت حيـي بـن أخطـب ؛ فقـد كانـت مـن مجلـة الـسبايا يف غـزوة 

خبري، سنة سبع من اهلجرة ، وكانت تزوجت قبلـه عليـه الـصالة والـسالم مـن 

                                      
 ٢٩٥-٢/٢٩٤ السرية النبوية )١(

 .    ٢/٢٦٢ سري أعالم النبالء )٢(

 . ٢/٢٦٣  السابق )٣(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٠٥

٢٠٥ 

، فأعتقهـا وتزوجهـا وأكـرم عـشريهتا ،  أحـسن إليهـا ×رجلني ، ثـم إن النبـي 

َوجعل عتقها صداقها  َ ويف هذا من الرمحة واملعاملة اإلنـسانية الراقيـة مـا ال .  ))١١((ِ

 .خيفى 

  :ا ا   اة 

ونأيت بعد ذلك إىل أحوال املعيـشة يف بيـت النبـوة، مـن حيـث رغـد العـيش 

 .وبسطته، أو عدم ذلك 

ــ ــان رس ــال يف مك ــضول × ول اهللاًإن رج ــوال وف ــزائن األم ــه ؛ خ ُ ومكانت ُ
ِ

ُالثــروات حتــت يــده ، ورهــن إشــارته ، يمكــن أن يعــيش يف تــرف كبــري، ونعــيم 

ُمقيم، يمتع نفسه ، ويغمر نـساءه بمتـاع احليـاة الـدنيا وزينتهـا ، فيمتلـئ بيتـه أو  َِّ ُ ْ َ ُ

ٌّمتتلئ قـصوره بـام تـشتهيه األنفـس وتلـذ األعـني مـن صـنوف الطعـام ، ونـ َ اعم ُ

 .إىل آخره ... ِالفراش ، وما ال حيىص من فاخر الثياب ، وفاره املركب 

  هكذا ؟× فهل كان رسول اهللا

ــي ــه × إن النب ــشة الكفــاف ، وعــاش معــه زوجات ــه عي َ كــان يعــيش يف بيت

َرضوان اهللا عليهن حيـاة خـشنة قاسـية ، حتـى إهنـن مل يطقـن الـصرب عـىل تلـك  ُْ ِ

 تطفح به بيوت امللوك والرؤساء ، بل ممـا يكـون عـادة ِاملعيشة اجلافة ، اخلالية مما

ّيف بيــوت العــوام والبــسطاء، فــأعلن ـ يف يــوم مــن األيــام ـ عــن ضــيقهن هبــذه  َّ

 .املعيشة، كام سنشري بعد قليل 

ّقالـت كـان يمـر برسـول : عن عروة بن الزبري ، عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا  ُ َ

                                      
 ، البدايــة والنهايــة ٢٣٢ ـ ٢/٢٣١ ، ســري أعــالم النــبالء ٢/٣٣٦ الــسرية النبويــة )١(

 .     ١٩٨ـ ٤/١٩٧



  االستشراق       

 ٢٠٦

٢٠٦  

ٌ هالل وهالل وهالل ، ما يوقد يف ب× اهللا ٌ يـا خالـة : قلـت ، يت من بيوتـه نـار ٌ

ِالتمر واملاء : عىل األسودين : عىل أي يشء كنتم تعيشون ؟ قالت  ِ))١١((  . 

 ×والـذي بعـث حممـدا : عـن عائـشة أهنـا قالـت ، عن عـروة بـن الـزبري  و

ًبـاحلق مــا رأى مـنخال ، وال أكــل خبـزا منخــوال منـذ بعثــه اهللا عـز وجــل إىل أن  ُ ُْ َْ ًُ ً

  .))٢٢((تأكلون الشعري ؟  قالت كنا نقول أف كيف : قلت ، ُقبض 

 وهذا الواقع كان يالحظه من له صلة ببيت النبوة، ومل يكن خافيا عىل أحد،

 ال ، هـالل ثـم هـالل×كان يمر بآل النبي « : فعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

ْيوقــد يف يشء مــن بيــوهتم النــار، ال خلبــز وال لطــبخ ، فقــالوا ْ
ِ بــأي يشء كــانوا : ٍ

ٌباألسـودين؛ التمـر واملـاء، وكـان هلـم جـريان مـن : يشون يا أبا هريـرة ؟ قـاليع ِ ِ

 .))٤٤((»ِيرسلون إليهم شيئا من لبن، ))٣٣((األنصار ـ وجزاهم اهللا خريا ـ هلم منائح 

ُفدخلت عىل رسـول : ... وعن عمر ريض اهللا عنه ـ من حديث طويل ـ قال 

ه إزاره ، ولـيس عليـه ُ، وهو مضطجع عىل حصري ، فجلست فأدنى علي ×اهللا 

ِغريه ، وإذا احلصري قد أثر يف جنبه ، فنظرت ببرصي يف خزانـة رسـول اهللا  ّ× ، 

                                      
  .   ٢٤٠٤٠ رقم ١٢٦/ ٧ رواه أمحد يف املسند )١(

ُواملنخـل. ٢٣٩٠٠رقـم ٧/١٠٥ رواه أمحد يف املسند )٢( ، ربـال بـضم املـيم واخلـاءُالغ: ُ

َاملغربل : واخلبز املنخول ُ   . 

ْ منحة اللبن)٣( النهايـة يف غريـب احلـديث ، َأن يعطيه ناقة أوشاة، ينتفع بلبنها ويعيدها : ِ

دار ، حتقيق الطـاهر أمحـد الـزاوي، حممـود حممـد الطنـاحي.٤/٣٦٤البن األثري ، واألثر

 .     م ١٩٧٩هـ  ١٣٩٩بريوت ، الفكر

 .  ٨٩٩٦ رقم ٣/١٢٢ رواه أمحد )٤(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٠٧

٢٠٧ 

ًفإذا أنا بقبضة من شعري نحو الصاع ، ومثلها قرظـا  ََ
يف ناحيـة الغرفـة ، وإذا  . ))١١((

؟ » مـا يبكيـك يـا بـن اخلطـاب « : فابتدرت عيناي ، قـال : قال . َّ معلق ))٢٢((يق ِفَأ

ُنبي اهللا ومايل ال أبكي وهذا احلصري قد أثر يف جنبك ، وهـذه خزانتـك يا: قلت  ِ ّ َّ

وذاك قيرص وكرسى يف الثامر واألهنار ، وأنت رسـول ، ال أرى فيها إال ما أرى 

يا بن اخلطاب أال تـرىض أن تكـون « : ِوهذه خزانتك ، فقال ،  وصفوته × اهللا

 .  ))٣٣((بيل : ؟ قلت » ُلنا اآلخرة وهلم يف الدنيا 

ــي  ــان النب ــاط ×ك ــه ، وأح ــف بيوت ــذي اكتن ــشن ، ال ــيش اخل ــذا الع  يف ه

ُبأزواجــه، ولــو شــاء لــتخلص منــه ، وعــاش كــام يعــيش أبــسط النــاس نعمــة ، 

ًولكنـه آثـر أن يكـون زاهـدا يف الـدنيا ، راغبـا عنهـا ، مكتفيـا ، ُوأرغدهم عيـشا  ً ً

 .قى ِبالقليل منها ، ليقينه بأن متاعها زائل ، وأن اآلخرة خري وأب

َّعـرض عـيل ريب ليجعـل « :  قـال×عن أيب أمامة ريض اهللا عنه ، عن النبي  َ َ

  ـ وقـالًيومـاًولكن أشبع يومـا وأجـوع ، اليارب : ًيل بطحاء مكة ذهبا ، فقلت 

ُثالثا أو نحو هذا ـ فإذا جعت ترضعت إليك وذكرتـك، وإذا شـبعت شـكرتك  ُ ُ ُ ً

 .  ))٤٤((» ومحدتك 

                                      
َ  القرظ)١( ُورق السلم ي: َ َ  .   ٢٢٢ص ، خمتار الصحاح ، ِقرش البلوط : وقيل ، َدبغ به َّ

ِ األفيق)٢( ُاجللد الذي مل يتم دباغه ، ومجعه أفـق : َ ُ ُكـأديم وأدم ، ْ مـسلم بـرشح النـووي ، ُ

١٠/٨٣  .  

ًب بيان أن ختيريه امرأته ال يكـون طالقـا إال بالنيـة ،  رواه مسلم يف ك الطالق )٣( رشح ، َ

 .  ١٤٧٩ رقم ١٠/٨٣النووي 

، وأمحـد ٢٣٤٧رقم ، ب ما جاء يف الكفاف والصرب عليه ،  رواه الرتمذي يف ك الزهد )٤(

 . ٢١٦٨٦ رقم ٦/٣٣٩يف املسند 



  االستشراق       

 ٢٠٨

٢٠٨  

ّبيت النبوة مَكان هذا واقع 
 من ×، فتضجر زوجات النبي ن الناحية املاديةِ

ْ، واحلياة الزاهدة أشد ما يكون الزهد، والتي مل يعهدهنا قبـل هذه املعيشة اخلشنة َّ

ــادة النفقــة ، وكا×زواجهــن مــن رســول  ــة بزي ًنــت أزمــة ْ ، واحتــدن يف املطالب

ِ، وزلـزل اّعصيبة مرت ببيت النبـوة ًملـسلمون مـن أجلهـا زلـزاال شـديداُ ى  ، حتـً

انقشعت بوحي من اهللا تعاىل، واطمأنت النفوس إىل ما عند اهللا والدار اآلخرة، 

 .ِوإيثار األجر وكريم اجلزاء من اهللا ذي اجلالل واإلكرام 

 ، ال ختفــى عــىلة يف كتــب التفــسري والــسنة والــسريةوهــذه القــصة مــشهور

م مـزاعمهم، ِّ، وهم يعلمون قبل كل أحد أهنا هتدّاملسترشقني الطاعنني األفاكني

 .نهاُولذلك يتجاهلوهنا، وتتعامى أبصارهم ع، وتدحض مفرتياهتم 
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ِّ بـأن خيـري ×هذا أمـر مـن اهللا تبـارك وتعـاىل لرسـوله : قال اإلمام ابن كثري 

ُ أن يفـارقهن فيـذهبن إىل غـريه ، ممـن حيـصل هلـن عنـده احليـاة الـدنيا نساءه بـني َّ ْ

ّوزينتها ، وبني الصرب عىل ما عنده من ضيق احلال ، وهلن عند اهللا تعاىل يف ذلـك  ُ

َاهللاَ والــدار اآلخــرة ، : ْالثــواب اجلزيــل ، فــاخرتن ريض اهللا عــنهن وأرضــاهن 

 .  ))١١((   وسعادة اآلخرةفجمع اهللا تعاىل هلن بعد ذلك بني خري الدنيا

 ، × دخـل أبـو بكـر يـستأذن عـىل رسـول اهللا: عن جابر بـن عبـد اهللا قـال 

َفوجد الناس جلوسا ببابه مل يؤذن ألحد منهم ، قال  ً ِفأذن أليب بكر ، ثـم أقبـل : َ ُ

                                      
  .      ٣/٤٩٦ تفسري القرآن العظيم )١(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٠٩

٢٠٩ 

َّفأذن له ، فوجد النبي ، عمر فأستأذن   سـاكتا ، ))١١(( جالسا حوله نساؤه وامجا ×ُ

َّأضـحك النبـي ّألقـولن شـيئا : قال 
ِ يـا رسـول اهللا لـو رأيـت بنـت :  ، فقـال ×ُ

ْخارجة سألتني النفقة فقمـت إليهـا فوجـأ ُ  ِفـضحك رسـول اهللا« َ عنقهـا ، ))٢٢(( ُتَ

َ، فقام أبـو بكـر إىل عائـشة جيـ َي النفقةَِننْ حويل يسألّهن: ، وقال  » × ،  هـاَ عنقُأَ

 مـا لـيس ×  اهللاَل رسـوَنْلتسأ : ، كالمها يقول هاَ عنقُأََجي فقام عمر إىل حفصة

، ثـم اعتـزهلن   لـيس عنـده شيئا أبـدا×  اهللالواهللا ال نسأل رسو:  ، فقلن عنده

  Z}  |  {  ~]  اآليـة ، ثم نزلت عليـه هـذه ًشهرا أو تسعا وعرشين

 يــا« : ، فقــال  بعائــشة فبــدأ:  قــال º  ¹¸ Z   «  ]   حتــى بلــغ

ُّ أحـبًض عليـك أمـراِعائشة إين أريـد أن أعـر
ِ ْ أال تعجـيل فيـه حتـى تستـشريي ُ َ

أفيـك يـا : قالـت ، » وما هو يا رسول اهللا ؟ فتال عليهـا اآليـة : ؟ قالت »أبويك 

ّرسول اهللا أستشري أبوي ؟ بل أختار اهللا ورسوله والـدار اآلخـرة ، وأسـألك أن  َ َ

ِال ختــرب امــرأة مــن نــسائك بالــذي قلــت  ال تــسألني امــرأة مــنهن إال « : قــال ، ُ

ً إن اهللا مل يبعثني معنتا وال متعنتا، ولكن بعثني معلام ميرسا أخربهتا، ِّ ً ِّ ً ًِّ ِّ«  ))٣٣((.  

ّواختار سائر زوجاته الطاهرات اهللاَ ورسوله والدار اآلخرة ، فكان هلن مـن  َ َ َُ ِ

 .ريض اهللا عنهن أمجعني ، اهللا الكرامة يف الدنيا واآلخرة 

ٍفهــل يمكــن أن تكــون هــذه حيــاة أو مــسلك إنــسان مــن ُ ٍغمس يف الــشهوات ُ

                                      
ُأي اشتد حزنه حتى سكت عن الكالم : ً وامجا)١(   .        ١٠/٨١رشح النووي ، ّ

َ وجأ جيأ)٢( َ َ َ   .       ١٠/٨٢لسابق ا، إذا طعن : َ

ً رواه مسلم يف ك الطالق ب بيان أن ختيريه امرأتـه ال يكـون طالقـا إال بالنيـة ، رشح )٣(

 .       ١٤١٠٦ رقم ٤/٢٧٧، وأمحد ١٤٧٨ رقم ٨١ ـ ١٠/٨٠النووي 



  االستشراق       

 ٢١٠

٢١٠  

ٍاملحرمة ، غارق يف أوحاهلا ، منهمك يف إشباعها ؟؟  ٍ
َّ. 

َّ وشاده من أعـامل ضـخام ، ومهـام جـسام ،يقطـع × ثم إن ما أنجزه النبي

ِ إن هي إال حياة رجل جاد يعيد عـن سفاسـف األمـور ، ومعيـب ×بأن حياته  َ
ٍ

ٍّ ٍ ْ

 .ِالسلوك ، ونازل األخالق 

ِيف سني حياته وعمره مـا كـان ليحـدث إال عـىل  وأنجزه ×بل إن ما قام به  ِ ِ
ِّ

ُيــد إنــسان ربــاين ، مؤيــد بمــدد مــن اهللا وتوفيــق منــه ، قــوي الــصلة بربــه ، قلبــه  ِّ َّ
ٍ

ٍّ

ٌمطمئن باإليامن ، وحياته مثل أعىل لكـل خلـق كـريم وسـلوك قـويم ، وصـورة  ُُ ٌ

 ..ِّحية صادقة ملا يدعو إليه ، ويبلغه من وحي عن ربه الكريم العظيم 

    و ا  ُوحـسبك شـهادة .. َوبارك عليك يا سيدي  يـا رسـول اهللا ُ ْ

 . ] لقلم سورة ا[ o  n  m     l  kZ   ]    :ِّربك لك ، يف قوله تبارك وتعاىل 
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  بني احلقيقة والتضليل

  ٢١١

٢١١ 
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ا     : أو  ُء ااّد    ُروإم ،
َّمر:  

 عـىل أن  ـهمِهم وحـديثِيمَإن هناك مـا يـشبه اإلمجـاع لـدى املستـرشقني ـ قـد

، عـىل رأسـها  قـه مـن مـصادر كثـريةَّولف، ، اخرتعـه حممـد  ٌّاإلسالم دين بـرشي

مهـا مـن املـصادر كالتقاليـد التـي كانـت سـائدة يف ِ، ثم غري اليهودية والنرصانية

 . ، وبعض الديانات القديمة عربيةعرصه باجلزيرة ال

رينهـارت " املستـرشق اهلولنـدي ـ  عـىل سـبيل املثـال ـوممن جيرت هذا الباطل

فــون "واملستــرشق ، »تــاريخ اإلســالم « ، يف كتابــه ١٨٨٣َّ املتــوىف عــام "دوزي

، ))١١((»تاريخ األفكار السائدة يف اإلسـالم « م، يف كتابه١٨٨٩ عام  املتوىف"كريمر

الــذي أخرجــه ســنة ، » حممــد «  كتابــه يف"جريمــة"ق األملــاين وكــذلك املستــرش

ــاين ، ))٢٢((  م١٩٠٤ ــرشق األمل ــف"واملست ــم رودل ــه يف"وهلل ــرآن  «  كتاب ــلة الق ص

ـــة واملـــسيحية ـــاوم"واملستـــرشق ، ))٣٣(( » باليهودي ـــه  يف"جرونيب حـــضارة  « كتاب

، ))١١((  » حممـد « يف كتابه "مكسيم رودنسون"املسترشق الفرنيس و، ))٤٤(( » إلسالما

                                      
 .          وغريمها ٣٤ ، ٣٠ص ، اإلسالم يف تصورات الغرب : َ يراجع)١(

  .     ٩٤ص ، صور استرشاقية : \َ يراجع )٢(

نـاطقون باإلنجليزيـة ، ملحـق املستـرشقون ال:  وما بعدها ، وانظـر ٤٩ص ،  السابق)٣(

  .     ٥٠٢ ـ  ٤٧٥ص ، الفكر اإلسالمي احلديث: بكتاب

 .         وغريها ، ١١٨ ، ٩٤، ١٤:  يف صفحات)٤(



  االستشراق       

 ٢١٢

٢١٢  

 . هم يف اإلسالم ونبيه عليه الصالة والسالمُّوكثريون غريهم ساء ظن

 لـو كـان لـدهيم  ـ عىل اختالف طوائفهم ـوال ريب يف أن أولئك املسترشقني

 هلـم ىَّ، ولكـن أنـ ؛ ملا وقعوا يف هـذا اإلفـك قليل من اإلنصاف والتجرد للحق

 ِّ، والـصد  اإلسـالمرون ملحاربـةَمـستأجـ  يف مجلـتهم  ـ، وهم اإلنصاف والعدل

 . ، وابتغائها عوجا  اهللالعن سبي

               ء يا ن ا أن  ما × 

 !!و إ ؟

،   نقــول للمستــرشقني كلمــة بخــصوص نفــيهم ربانيــة اإلســالمًوبدايــة

 : وهي ، ×ٍ حممد  به إىل رسولهىوإنكارهم أن يكون اهللا تعاىل قد أوح

 عبــد مــن عبــاده بــدين  اهللا إىلَيِ املبــدأ أن يــوحإن كنــتم تنكــرون مــن حيــث

 هـذا ينـسحب عـىل ّ؛ فـإن ًةّ إهليـٍحممـد × ِ رسـالةَ، وهلذا أنكـرتم كـون ورشيعة

، وعليـه فليـست اليهوديـة وال النـرصانية   عليهام الـسالمى وعيسرسالة موسى

 عليهام السالم ما تنكرونه ى وعيسى، وينبغي عليكم أن تنكروا عىل موس بيشء

  .ً من أن يكون دينه إهليا× حممد عىل

 يمكــن أن ، وتعتقــدون أن اهللا تعــاىل وأمــا إن كنــتم تؤمنــون بمبــدأ الــوحي

، كـام  ه بالرسـالة والنبـوةَفّكلُ، وي  من يشاء من عباده بالدين والرشائع إىلَيوحي

ُّليس يوجـد أي ؛ ف  عليهام السالمى وعيسى إىل موسىأوح  مـن أن يكـون ٍمـانعَ

 ! ًحيا من عند اهللا ؟و ×حممد ما جاء به 

                                      
  ) .         مرجع سابق( الفرنيس السافل يف اجلامعة األمريكية ، مقال بجريدة الشعب )١(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢١٣

٢١٣ 

ــ ــن أن يوإال ف ــع م ــذي يمن ــُام ال ــِرس ــوال عربي ــةًل اهللا رس ــالة اخلامت ،  ا بالرس

 !؟ والرشيعة اإلهلية التامة الكاملة

 .. وال حرج عىل فضل اهللا
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  ،، وسـليامن ، وداود ، وإبـراهيم  إىل نـوح اهللا برسـالةَملاذا جتيزون أن يوحي

إىل اخلامتـة  اهللا برسالة اإلسالم َومتنعون أن يوحي ،ى  وعيس،ى ، وموس وأيوب

 !؟ حممد عليه الصالة والسالم

ــ ــذي أوح ــسابقنيىإن ال ــاء ال ــ  إيل األنبي ــذي أوح ــو ال ــد إىلى، ه  ×  حمم

ـــــدين ـــــل ، بال ـــــدق اهللا القائ   (  "     #   $    % &  '   ) ] :وص

+*Z ]١٦٣: النساء[ . 

 نبيا مرسال مـن رب العـاملني بـدين ×العقل يمنع من أن يكون حممد وهل 

ِشأنه يف هذا شأن بقية إخوانه من الرسل ، ٍّإهلي  ، املـذكورين يف العهـد القـديم ، ُ

 .مثل موسى وعيسى وإبراهيم ؟ 

ٍّوهل جيحدون ربانية اإلسالم ألنه جاء عىل يد نبي عريب   .� أوربيا ؟ وليس، ٍّ

أال يعلـم املستـرشقون أن أولئـك الرســل الـسابقني كـان أكثـرهم يف املنطقــة 

 العربية ؟

ِوموسـى ولـد ، ثم إىل مرص، وجاء إىل فلسطني، هيم يف العراق لقد كان إبرا
ُ

ِوعيسى ولد يف ، ِوبعث يف مرص
، وعـاد، وصـالح،  مـن فلـسطني" بيـت حلـم "ُ

ّ وسفينة نوح قد رسـت عـىل اجلـودي،كانوا يف اجلزيرة العربية، وشعيب وهـو ، َ
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ويـونس كـان يف ، ويوسـف كـان يف مـرص، جبل بالعراق عىل حدود تركيـا اآلن

َنينوى" َباإلضافة إىل أن الفتية أهل الكهف،  من بالد العراق"َ كـانوا يف منطقـة ، َ

 .    َ وأصحاب األخدود كانوا يف نجران،األردن

حللقـات يف سلـسلة الـوحي اإلهلـي  جاءت خامتة ا× إن رسالة النبي حممد

 ، وقـد بـرش األنبيـاء الـسابقون برسـول اهللا ×، الذي ابتدأ منـذ آدم  إيل اخلليقة

× . 

 [ 8 7  0  /  .  -    ,       +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

8  7  6  5  4  3  2    1Z  ]٦: الصف [.  

 ، ويـؤمن قـديم منـه الـذي يـؤمن اليهـود بالعهـد ال" الكتاب املقدس "ويف 

،  ×     بـشارات عديـدة برسـول اهللا ؛ ه القـديم واجلديـدْيـَالنصارى بعهد

  .))١١(( لة يف كتب مقارنة األديانَّ، ويمكن الرجوع إليها مفص كشف عنها العلامء

    در ا ذ  ا 
  ا:  

صـات التـي ّت والتخريف االفرتاضـاويتخبطـون  املسترشقون بِرْغُهذا؛ وي

 بدينـه مـن الـرتاث اليهـودي والـرتاث ىقـد أتـ × حياولون هبا إثبات أن النبـي

                                      
حتقيق ، لإلمام القرايف ، األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة : َ يراجع عىل سبيل املثال)١(

م ، برشية املسيح ونبوة ١٩٨٦هـ ١٤٠٧ ، ط األوىل ٤٥٧ ـ ٤١١ص، بكر زكي عوض/د

ِللشيخ رمحـة اهللاِ اهلنـدي ،  يف نصوص كتب العهدين ×حممد  حممـد أمحـد / د: إعـداد، ْ

ِتـأليف الـشيخ ، م ، إظهار احلق ١٩٩٣هـ ١٤١٣ط األوىل  ، ٢٧٨ ـ ٢٠١ص ، ملكاوي

، دار الـرتاث العـريب  ، ٣٠٠ ـ ٢/٢٣٩أمحد حجـازي الـسقا /ِرمحة اهللاِ اهلندي ، حتقيق د

 .         م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ط الثانية ، القاهرة 
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، حتـى إن  ، وهلم يف ذلك ختمينـات ال ينقـيض منهـا العجـب النرصاين وغريمها

 .  ليهدم ما افرتضه البعض اآلخر ـ يف كثري من األحيان ـبعضهم

ًوأقوال هؤالء القوم تضطرب اضطرابا واسعا « ، فبينام يعزو بعضهم عمـل  ً

 يري آخـرون أن فكـرة التوحيـد ملكـت عليـه  ؛ إىل فكر سيايس حمض× حممد

 "كل مشاعره ، فنفـى مـن اليهوديـة واملـسيحية كـل فكـر خيالفهـا ، وبيـنام يـرى 

 الراهـب هـو مـصدر هـذا الفكـر ومثـاره يف " بحـريا "ُّ الفرنـيس أن "درمنجيم 

حريا هذا مثـار سـخرية ، ويـرى أهنـا مـن  من قصة ب" وات "ذهن حممد ، يتخذ 

 " مــن مستــرشقي اإلنجليــز " درمنجــيم "عمــل الــرواة اإلســالميني ، وجيــاري 

 ، وبعـض هـؤالء توسـع يف " جيـوم " و " بـل " و " مرجليـوث " و "رودويل 

ٍافرتاضاته حتى أبدى كل مسيحي أو هيـودي أو طـارئ عـىل مكـة واملدينـة مـن  ٍّ ٍّ َّ

 " بـيشء ، حتـى إهنـم يـذكرون زوجتـه ×ً أفـاد حممـدا ذوي الثقافة والدرس ؛

 . ))١١(( » " صفية " و " جويرية "ْ ، وزوجيه َّ القبطية ، وسلامن الفاريس"مارية 

، ثـم  ًتعب نفسه أحيانا يف ختيـل االفرتاضـات والتخمينـاتيبل إن أحدهم ل

 أو ( يقرر هو بنفسه يف هنايـة املطـاف أنـه ال يوجـد ثمـة دليـل يعـضد مفرتضـاته

ِّحـدث مـن املستـرشق اليهـودي األملـاين ، مثل مـا  ) باألحرى مفرتياته  وهللـم "ِّ

 : ، إذ يقول "رودلف 

 واملسيحية قد عرفتا السبيل إىل مكـة إننا ملضطرون أن نفرتض أن اليهودية «

م ما يثبت أنه كـان هبـا َ، وإن مل يكن ث ، ألهنا موطن حممد ًالتي يعنينا أمرها كثريا

،  ، ومن العسري أن نظن أنه كان هبـا كثـري مـنهم يون يف عهد حممدهيود أو مسيح

                                      
  .          ٣٥ص ،  صور استرشاقية )١(
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 .  ))١١(( » ًأكثر إسهاما مما تناهى إلينا بأنباء وإال الحتفظت لنا السري

ولو تتبعنا ما يتعلق به مجهور املستـرشقني مـن حجـج، إلثبـات أن اإلسـالم 

، لـوهن وامأخوذ من اليهودية والنرصانية وغريمها؛ لوجدناها يف غاية الضعف

، ال تثبـت أمـام   عبارة عن افرتاضـات وظنـون وختمينـات ـهاجمموعيف  ـ إذ إهنا

وما حتتويه دعوته مـن عقائـد   ،×احلقائق الدامغة التي تنطق هبا سرية الرسول 

 . وترشيعات

 ة ا× ا ا  :  

ده ّا مـا أكـ، وهـذ ا ال يقـرأ وال يكتـب�يـّ أنـه كـان أم× إن الثابت من سريته

Z  Y  X  W  V           U  T    ]  \  [^  ]  : يف قولـه تعـاىل لكـريم االقرآن

   a  ̀   _Z  ]٤٨: العنكبوت[.  

 " الكتــاب املقــدس "ّفكيــف هتيــأ لــه عليــه الــصالة والــسالم أن يطــالع يف 

 الـذي ُّ، وهو األمي ل ما فيهّ ، وحيص" التلمود "القديم واجلديد ، أو يف  بعهديه

  .؟ × ، كشأن كثريين من العرب يف عهده ه بالقراءة وال الكتابةرفة لديعمال 

 كـان جييـد القـراءة والكتابـة، فلـن يتـسنى لـه أن ×ومع افـرتاض أن النبـي

 خ منــهَسُ، ألنـه مل تكـن هنــاك نـ ل مـا فيــهّ وحيـص"ّ الكتـاب املقــدس "يطـالع يف 

راد االطالع عليها مـن العـرب يف  ملن أٌ ومتاحةٌ، متوفرة  إيل اللغة العربيةٌمرتمجة

، والتي مل يكـن لليهوديـة  ، وخاصة يف مكة مهبط الوحي األول اجلزيرة العربية

 .  وجود يذكر ـذاكحين  ـوالنرصانية فيها

                                      
  .          ٥٠ السابق ص)١(
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 إىل اللغة العربيـة ته ـ بشأن ترمج"املقدس  قاموس الكتاب "ِّوقد قرر مؤلفو 

 :ـ ما ييل 

 )م٦٢٣( ود اجلزيرة العربية بعد موت حممـدار اإلسالم خارج حدإن انتش «     

، ومـن املمكـن أن ترمجـات  تبعه ترمجات كثرية للكتاب املقدس يف اللغة العربية

ــسيحيو  ــستعملها م ــان ي ــسابع ك ــرن ال ــالم، ويف الق ــل اإلس ــدت قب ــة وج جزئي

  أسقف إشـبيلية يف" يوحنا "ً، وإننا نعرف أكيدا عن وجود ترمجة قام هبا الرشق

 .  ًقاصدا أن يساعد املسيحيني واملغاربة بواسطتها،  ٧٢٤ أسبانيا عام

ًف حديثا خمطوطات ألجزاء مـن الكتـاب املقـدس يف مكتبـة ديـر ِشُوقد اكت       

، وبعضها مـن  ، بعضها مؤرخ يرجع إيل القرن التاسع امليالدي القديسة كاترين

 .  ))١١(( » غري املؤرخ ويرجع إيل القرن الثامن امليالدي

ًك إذا دليــل قــاطع عــىل وجــود ترمجــة للكتــاب املقــدس يف اللغــة فلــيس هنــا

 لغـة ة علـم بأيـ عـىل× ومل يكن النبـي ، × ، يمكن أن يفيد منها النبي العربية

  .× ، يف عرصه ً، ال سيام التي كان الكتاب املقدس مكتوبا هبا أجنبية

ًوأما املفرتضات العريضة بأن أشخاصا ما ال بد أن يكونـوا معلمـي حممـد ، اً

،  ، وسـلامن الفـاريس ، وبحـريا الراهـب ومصدر تلقني له مثل ورقـة بـن نوفـل

، وغريهم كثري ممـن جـادت هبـم قـرائح  ، والتجار وبعض أحبار اليهود واملوايل

؛ فلـيس يف كتـب الـسرية والتـاريخ مـا يـنهض  املسترشقني وخياالهتم الواسـعة

أنفسهم هدم بعـضهم مـا ، واملسترشقون  ًدليال مسعفا ألي من تلك املفرتضات

                                      
ص ، تأليف نخبة من ذوي االختـصاص ومـن الالهـوتيني،  قاموس الكتاب املقدس)١(

 .           م ١٩٩٤ط التاسعة ،  القاهرة-دار الثقافة ، ٧١١
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 .  مثال هلذا االضطراب منذ قليل، وقد أرشنا إىل افرتضه البعض اآلخر

 تعلم عـىل يـد هـؤالء املعلمـني الكثـريين الـذين × وعىل افرتاض أن النبي

، بـل إىل انقطـاع   أوقـات كثـرية؛ أال حيتاج هذا التعلـيم إىل زعمهم املسترشقون

؟ وحيتـاج كـذلك إىل أسـفار  د اهللاللدرس والتحصيل من جانـب حممـد بـن عبـ

  .؟ ا وهناك وهنالك لألخذ عمن هو خارج مكة منهمنورحالت ه

؟  فمتى كان هذا االنقطاع والـرتدد عـىل هـؤالء املعلمـني مـن جانـب حممـد

 ؟  ومتى كان هذا السفر والرتحال لألخذ عمن هو خارج مكة

داين مـن ً، ومعروفـا للقـايص والـ ًولو حصل يشء مـن هـذا لكـان مـشهورا

ًه ومعارضيه، وال ختذوه سالحا يـشهرونه يف وجهـه، َ، خاصة خصوم معارصيه

هـل نـسيت أن : ، ولقـالوا لـه  حينام يقول هلم إن اهللا أرسلني إليكم هبـذا الـدين

، فكيـف تـزعم  الذي علمك هذا كله ولقنك إياه فال ن وفالن من هنا أو هنـاك

 ؟   إليك بهىأن اهللا أوح

   .مل حيدثولكن شيئا من هذا 

 مـا فيهـا، بـل   وسريته ليس فيها مـا يـشري إيل ذلـك وأمثالـه× وحياة النبي

 .يفنده ويدحضه 

 طفولته البـاكرة يف ديـار بنـي سـعد عنـد مرضـعته ، وقىض  يتيام×فقد ولد 

، وبقـي يف   مكـة ، ثـم بعـد ذلـك عـاد إىل ريض اهللا عنهـاالسيدة حليمة السعدية

، ثم انتقـل بعـد  ًجزء من طفولته يف رعي الغنم كفالة جده عبد املطلب ، وقىض

 خرج إىل الشام مرة يف جتارة مع عمـه وهـو × ، واملعروف أنه ذلك يف التجارة

ً املرة التي لقي فيها الراهـب بحـريا لقـاء عـابراي، وه ابن اثنتي عرشة سنة  ، ثـم ً

قـي بعد ذلك تزوجها، وبريض اهللا عنها، ثم لسيدة خدجية ل يف جتارة مرة أخرى
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 العزلة، ثم أخـذ يتحنـث يف غـار حـراء إىل  × يف مكة، ثم مالت نفسه الرشيفة

 M  KL  : تعـاىل ذوات العـدد، حتـى نـزل عليـه الـوحي بقولـهَ فيـه الليـايلىويبق

 .، وبعدها بدأت مسرية الدعوة واجلهاد املتواصل، حتى أتاه اليقني]١: العلق[

 كـان ل؟ فهـ  والتـاريخ بإمجـاع كتـب الـسرية× الرسـول َأليست هذه حياة

  .؟ فيها فرصة للتنقل بني يدي هذا املعلم أو ذاك يف مكة أو خارجها

 ّمر  ُا ّ ت اا:  

 مل يكـن حيتـوي عـيل بـضعة × ثم إن الدين الذي جاء به حممد بـن عبـد اهللا

بــادات ، وع ، وإنــام اشــتمل عــيل عقائــد ، أو قليــل مــن التــرشيعات مبــادئ

 . ا ينظم أمور الناس يف معاشهم ومعادهمبل عىل كل م؛  ومعامالت وأخالق

، مل   يف مكــةٍ أن يــتعلم وحيــصل كــل هــذا وهــو ثــاو×  ملحمــديــأفكيــف هت

، إحدامها وهو صـبي يف الثانيـة عـرشة   الشامحها إال يف رحلتني جتاريتني إىلْربَي

  .؟ لعرشين من عمره، واألخرى وهو شاب مل يتجاوز اخلامسة وا من عمره

، وهـو األمـي الـذي مل  ـ زعمـوا ـ  هذا وحيـصلهَّ أن يتعلم كلاستطاعوكيف 

 ! .؟ يقرأ ومل يكتب

 ـ ، وأنـه ًثم إننا سنفرتض جدال أن اإلسالم ملفق مـن اليهوديـة والنـرصانية

، وصـورة  ـ املزعـومني ـ مـن هـذين األصـلني ـ فرع منبثق عىل ز عم املسترشقني

 .. باس منهام، واقت عنهام

، أو بـني  أليس ثمة عالقة بني األصل والفرع:  وعىل هذا االفرتاض نتساءل

 .؟  ، وبني املنقول واملنقول عنه األصل والصورة

، أم ض  وتنـاقٍّ فهـل هـي عالقـة تـضاد ـ وهذا كائن ـوإذا كانت هناك عالقة
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   .؟ عالقة تشابه وتطابق

، وأن الـصورة ه ًادة مشاهبا ألصلإن الذي يشهد به الواقع أن الفرع يكون ع

 ً مـشرتكةَ ، وأن بـني املنقـول واملنقـول عنـه قواسـمهاتكون عادة مطابقـة ألصـل

 . هذا واقع ال ينكره إال غافل أو متجاهل..  كثرية

ً فرعــا منبثقــا مــن اليهوديــة  ـ كــام يــزعم املستــرشقون ـإذا كــان اإلســالمفــ ً

ت عقائـده وتـرشيعاته مماثلـة لعقائـد ؛ فهل جـاء ً، وملفقا من كليهام والنرصانية

  .؟ ، أم خمالفة هلا ومناقضة وترشيعات كل منهام

؛ يف   مــن اليهوديــة والنــرصانية يف اجلــوهر�الُف كــَالواقــع أن اإلســالم خــال

 الـسمع وهـو ى لكل من كان له قلب أو ألقـٍوهذا باد .. يف األصول .. الصميم

 . شهيد

ًئام وواقعــا منــذ أول حلظــ قــاُّفــإذا كــان هــذا اخلــالف اجلــوهري ث فيهــا ِعــُ بةً

 ُّ وأي ؟، فكيف يكون اإلسـالم مـأخوذا مـن اليهوديـة والنـرصانية ×الرسول 

 ! . ؟ يشء يكون قد أخذه إذن

  .؟ هل أخذ منهام عقيدة التوحيد

  .؟ هل أخذ منهام اإليامن بعصمة األنبياء

،  ل كـامل يليـق بذاتـه جيب له كـ ـ تعايل ـهل أخذ منهام عقيدة اإليامن بأن اهللا

  .؟  نقصُّويستحيل يف حقه كل

،   الـسامءل ولكنـه رفـع إىلَقتـُ، ومل ي بَصلُ مل يـ×ى هل أخذ منهام أن عيـس

  .؟َوال ابن إله  ، اليس إهلو،  وأنه برش رسول

،   البيـت احلـرامَّ، وحـج  رمضانَ، وصوم  اخلمسِهل أخذ منهام الصلوات
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 ؟  ل يف الرشيعة اإلسالميةَّ، عىل النحو املفص اد اجلهَ، وأحكام  الزكاةَوإيتاء

 َ، وتــرشيع ِ الزوجــاتَوتعــدد،  ِ والطــالقِ الــزواجَهــل أخــذ مــنهام أحكــام

  .؟ ... ِاملواريث

، ال وجـود لـه عنـد اليهـود  ه كثـريَ، وغـري  هـذا الـذي تـساءلنا بحقـهَّإن كل

 ! !ً، إنام الذي عندهم نقيض له متاما والنصارى

ــة والنــرصانيةفكيــف يكــون اإل ــنهام  ســالم صــورة عــن اليهودي ، وبينــه وبي

 ! .؟  شاسعٌونَ، وب  واسعٌخالف

  :ك أل  َ رت امء 

 مـن اليهوديـة والنـرصانية يف ٍّ، وكل ولو افرتضنا أن ثمة تشاهبا بني اإلسالم

حـدة َ عـىل وً، وإنـام يكـون دلـيال ً، فهذا ليس دليال عىل أنه مأخوذ مـنهام يشء ما

 . ُّ اإلهليُ، وهو الوحي املنبع واملصدر

ًونحن املسلمني نعتقد أن هناك أصوال مـشرتكة ، مـا  ً بـني الرسـاالت مجيعـاً

  .ه إليهاَ، ودعا قوم  إال جاء هباٍ أو رسولٍّمن نبي

 ومالئكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم ومن ذلك العقائد وهي اإليامن بلله تعـاىل

ــدر ــر والق ــذلك اآلخ ــالق، وك ــول األخ ــادات  أص ــول العب ــصوم  ، وأص ، كال

ة هـذه العبـادات قـد ختتلـف مـن ّوإن كانـت كيفيـ ، والصالة والزكـاة ونحوهـا

 .. ، لكن أصلها موجود عند اجلميع رشيعة ألخرى

 8 7  M   U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

a  `  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V L  ]١٣:  الشورى [. 

 أن اإلسـالم ، ال إىل  هذا الذي ذكرنـاه إىلُّ يف أمر ما فمردٌ تشابهَةّمَثفلو كان 
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٢٢٢  

 . مقتبس من غريه

َ      وهذه حقيقة أكـد عليهـا املنـصفون مـن أهـل الكتـاب ملـا عرفـوا اإلسـالم  ّ ،

َ أصـحمة "ِّكام حدث من النجـايش ، واستمعوا القرآن  حيـنام ،  ريض اهللا عنـه "ْ

ِقـرأ عليـه صـدرا مـنثـم ، اهللا عنـه خطيبـا أمامـه قام جعفر بن أيب طالب ريض  ْ 

ِوذلك إبـان هجـرة املـسلمني إىل احلبـشة  ، مريمسورة 
 ُّالنجـايشعنـدها بكـى ، ّ

ُحتى ابتلت حليته   :ثم قال ، َّ

ُإن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة « ْ َ«  ))١١((       .  

 مـن  هـذا الـنهجهـا عـىلُّ، كل ، وللقـوم يف هـذا البـاب مغالطـات كثـرية هذا

ً، وهـي مجيعـا ختمينـات  ، ولو تتبعناها لطال بنا احلديثوفساد القول ، التخبط 

 وحسبنا تلك الوقفة القـصرية  ـ كام رأيت ـوافرتاضات ال أساس هلا من احلقيقة

  . اهتامهمُ، وبطالن  مزاعمهمُزيفبان من خالهلا التي 

 .  من مفرتياهتم صورة أخرىننتقل إىلو

 م : ا ا  :  

ًواستمرارا حلمالت املسترشقني وأرضاهبم للقضاء عىل اإلسالم،  

َوحماوالهتم إضعاف شأنه يف نفوس املسلمني ، والغض من قيمته وتشويه  َّ َ

ِّصورته ، وإيقاف انتشاره ومده ؛ راح كثري منهم يتشدقون بالقول بأن اإلسالم  َ ِ َ

َ وأن حممدا نفسه مل يكن يف حسبانه أو يف منهجه أن يتوسع يف ًمل يكن دينا عامليا ، ً

الدعوة إىل اإلسالم خارج دائرة اجلزيرة العربية ، فاإلسالم ال يعدو أن يكون 

                                      
  .٣٣٨ ـ ١/٣٣٤السـرية النبوية البن هشام : راجع القصة بتاممها يف ) 1(
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 .دعوة حملية إقليمية ، نادي هبا رجل حميل كذلك 

ِّواملسترشقون عىل اختالف طوائفهم حياولون أن يبلغوا ـ قدر استطاعتهم ـ  ُ

ً العامل ؛ مفادها أن اإلسالم ليس جديرا بأن يتجاوز دائرة العرب ، رسالة إىل ُ

ٌّوأنه دين خاص بقوم يعتربهم الغرب يف عداد الشعوب املتخلفة ، واألجناس  ٌ

َّاملنحطة املتأخرة ، فكيف يسوغ ألمم الغرب الراقية أن تعتنق هذا الدين املحيل  ّ َ َُ

ُّـ يف نظرهم ـ ،وكيف حيق للعرب أن يتطل ِ عوا إىل نرشه يف العاملني ، أو يعتقدوا َ

َصالحيته وأهليته لقيادة البرشية ؟ هذا يف عقيدة املسترشقني ما ال جيوز  َّ. 

َهلذا وغريه كان ال بد من شن محلة ضارية ، يتوىل كربها املسترشقون ومن  َ ْ
ِ

ِّ

ِيدورون يف فلكهم ، لتجريد اإلسالم من خصيصة العاملية ، والنيل من هذه  َ
ِ َ

ّلسمة ما استطاعوا إىل ذلك سبيال ، فكان أن مألوا الدنيا صياحا بأن اإلسالم ا ً
ِ

َ ِّ

َليس دينا عامليا ، ضاربني ـ كعادهتم ـ بكل احلقائق الدامغة عرض احلائط ،  ُْ
ِ ِ � ً

ّونزلوا ميدان البحث العلمي حاملني هذا املعتقد الذي كونوه سلفا ، عازمني  َ ِّ

 .عىل إثباته بشتى الطرق 

 يبدو أنه مل نولك «: ـ  × يف سياق حديثه عن النبيـ  " ديورانت "ول يق

 .  ))١١(( »  قط يف توسيع سلطانه خارج حدود بالد العربيفكر

  املحارض" سوندرس "مقالني لألستاذ ) التاريخ ( نرشت جملة « وقد 

:  ، وقد جعل عنوان املقالني" نيوزيالندة" األول بقسم التاريخ بجامعة 

ِ، وذهب فيهام إىل أن ابتداء انتشار اإلسالم )   املستعمر العريبعمرخلليفة ا(

ًومل يكن عمال داخال يف خارج اجلزيرة العربية ، إنام كان من عمل هذا اخلليفة ،  ً

                                      
  .         ١٣/٤١  قصة احلضارة  )١(
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٢٢٤  

مل يفكر يف دعوة أحد غري »  عليه السالم «، ألن حممدا  املحمديةالدعوة برنامج 

 .  ))١١(( » العرب إىل اإلسالم

، إذ يقول ـ يف ) سوندرز ( كله ما يتبجح به هذا املسترشقوأغرب من هذا 

َصفاقة حيسد عليها ـ  ُ: 

 جلميع اً أن حممدا كان يتصور اإلسالم دينا عاملي عىلّ يدلٍما من دليل واف «

  .ّه العريبِ شعبِ من الشعوب غريٍل هلداية شعبِرسُ، أو يتصور أنه أ الناس

، وإنام اعتقد أن  فكر يف فتح العاملًوال شك أن حممدا مل ي] : ثم يضيف [ 

 عن دعوته وهّ، فإذا صد د ألبناء أمته أسباب اإليامن بدينهِّواجبه األول أن يمه

 .  ))٢٢(( » فواجبه إذن أن يقابل القوة بالقوة

ِّوكذلك نرى املبرشين يثريون دائام القول بأن رسالة النبي   هي قومية ×ً

 ، وأن انتشارها بني غري العرب إنام هو عربية ، وليست عاملية لعموم اإلنسانية

ِنتيجة حركة الفتوحات بعده وحسب  ُ))٣٣((  . 

 اد  ن ادء ا أن 
  د ا  

 اإلسالم دعوة حملية خاصة واحلق أن ما يزعمه أولئك املسترشقون من أن

؛ إنام هو  زعم عوته عامليةًطر بباله يوما أن د مل خي×؛ وأن الرسول بالعرب

ٌمتهافت، تدحضه دالئل كثرية، وتبطله حجج عديدة راسخة، واضحة  َ ُ ْ ُ

                                      
  .         ٢٨٧ص ،  زكريا هاشم ،  املسترشقون واإلسالم )١(

 .        باختصار ٤٢٥ ـ ٦/٤٢٤جمموعة األعامل الكاملة ، العقاد ،  ما يقال عن اإلسالم )٢(

،  بريوت- املكتب اإلسالمي ، ٢٨٦ص ، حممد عزة دروزة، املبرشون والقرآن: َيراجع )٣(

 .هـ ١٣٩٧ط الثانية 
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٢٢٥ 

ّكالشمس يف ضحاها ، وقوية قوة اجلبال الراسيات ، وهي ال ختفى عىل أي 

َّمطالع للقرآن الكريم والسنة املطهرة ، وقارئ للسرية النبوية املعطرة ، وال  ٍ ِ
ُ

 .ُ الفؤاد مريض النفس ُسقيم، ٌجيحدها إال مكابر 

ِففي القرآن الكريم والسنة والسرية ما يؤكد عىل أن خصيصة العاملية  َ

مقرتنة بالدعوة اإلسالمية ، وثابتة وحارضة بوضوح يف فهم وهنج الداعي 

 ، منذ بزوغ فجر اإلسالم ، ورشوق شمسه عىل الدنيا ، ×األول سيدنا حممد 

 :وها هي ذي بعض األدلة عىل ذلك 

ٌلقرآن الكريم ـ مكيه ومدنيه ـ حافل بالكثري من األدلة التي تنطق إن ا َّ ُ َّ

 .جلميع الناس وتدلل بجالء عىل أن دعوة اإلسالم إنام هي، بوضوح 

   آن اا  نا ا ورد  :  

 M  }  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s   r

  §¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡  �~  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ 

  ´  ³  ²  ±   °L ]١٥٨: األعراف[  . 

 M       d  c         b  a  `L ]١٠٧:األنبياء[  .  

 M  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  32

  B  A  @  ?L ]١:  إبراهيم[ .   

 M  {  z    y  x            w  v  uL ]٢٨: سبأ[  . 

 M   É  È  Ç  Æ   Å     ÄL]٦٩:  يس [ .        

   مآن اا  ورد و :   

 M  ë  ê  é  èç   æ  åL ]٧٩:  النساء[  .   

 MÃÂ  Á  À  ¿   ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸L ]١٠٥:النساء[.  
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 MÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹ L 

 .]١٧:النساء[

M¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³    ²  ±L  ]١٧٤: النساء[  

 ML  K   J  I  H L ]١٩:آل عمران  [ .  

 M  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?L ] آل 

 .]  ٨٥:عمران

M  3   2  1  :وقد جاء يف موضعني من القرآن الكريم قوله تعايل

  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4L ] 

   .      ]٣٣: التوبة

  MÄ  Ã  Â  È   Ç  Æ  Å  :ويف موضع ثالث قوله سبحانه

  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê      ÉL ]٢٨: الفتح[.  

ُّوقد برش النبي  ، ويرسي الم سوف ينترش يف أرجاء املعمورة بأن اإلس×ّ

ْعنف، يف أنحاء الدنيا ٍمتيم َ ِّالداري، َِ ِ َقال َّ ُسمعت: َ ْ
ِ

َرسول َ ُ ُيقول × اهللاِ َ ُ َّليبلغن« :َ ْ ََ ُ َ 

َهذا ُاألمر َ ْ َ َبلغ َما ْ َ ْاللي َ ُوالنهار، ُلَّ َ َوال ََّ ُيرتك َ ُ ْ َبيت اُهللا َ ْ ٍمدر َ َ َوال َ ٍوبر َ َ َّإال َ ُأدخله ِ َْ َ  اُهللا َ

َهذا َالدين، َ ِّبعز ِّ ِ ٍعزيز ِ ِ ْأو َ ِّبذل َ ُ ٍذليل، ِ ِ �عزا َ ُّيعز ِ ِ
ِبه اُهللا ُ َاإلسالم، ِ َْ ِ �وذال ْ ُ ُّيذل َ ِ

ِبه اهللاُ ُ ِ 

َالكفر ْ ُ َوكان » ْ َ ٌمتيم َ
ِ ُّالداري َ ِ ُيقو َّ ْقد «: ُلَ ُعرفت َ ْ َ َذلك َ ِ ِأهل ِيف َ ْ ِبيتي، َ

ْ ْلقد َ َ َأصاب َ َ َ 

ْمن َأسلم َ َْ ُمنهم َ ُ ْ ُاخلري ِ ْ َ ُوالرشف ْ َ َّ ُّوالعز، َ ِ ْ ْولقد َ َ َ َأصاب َ َ ْمن َ َكان َ ْمنهم َ ُ ْ ًكافرا ِ
ِ ُّالذل َ ُّ 

ُوالصغار َ َّ ُواجلزية َ َ َْ ِ ْ  «))١١((. 

                                      
ــ ، وقـال ٦/١٤كـام يف جممـع الزوائـد ، والطرباين ـ ١٦٥٠٩ رقم ٥/٧٣ رواه أمحد )١(

، ٤٣١ ـ ٤/٤٣٠لفـتن واملالحـم ، واحلـاكم يف ك اورجال أمحد رجال الصحيح: اهليثمي

 .   وواقفة الذهبي ، صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاههذا حديث : وقال
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ُرضبت يف ناحية من ا: وعن سلامن الفاريس، أنه قال َّ، فغلظت عيل خلندقْ ْ َ ُ

َّآين أرضب ورأى شدة املكان عيل، ، فلام رّ قريب مني×، ورسول اهللا ٌصخرة َ

َنزل فأخذ املعول من يدي ْ
ٌه رضبة ملعت حتت املعول برقة، فرضب بِ ْ ْ ثم : ، قالْ

ثم رضب الثالثة، : ، قالًرضب به رضبة أخرى، فلمعت حتته برقة أخرى

ما هذا الذي ! أيب أنت وأمي يا رسول اهللاب: ، قالت حتته برقة أخرىفلمع

َ أو قد رأيت ذلك ياسلامن «: رأيت ملع حتت املعول وأنت ترضب؟ قال َ ؟ »َ

، وأما الثانية فإن َّىل فإن اهللا فتح عيل هبا اليمن أما األو«: قلت نعم؛ قال: قال

  .))١١((  »ق ، وأما الثالثة فإن اهللا فتح عيل هبا املرشّاهللا فتح عيل هبا الشام واملغرب

:  بحفر اخلندق ، قال ×أمرنا رسول اهللا: ويف رواية الرباء بن عازب قال 

ْفشكوها : َوعرض لنا صخرة يف مكان من اخلندق ال تأخذ فيها املعاول ، قال 

وضع : وأحسبه قال : ـ قال عوف  × ، فجاء رسول اهللا ×إىل رسول اهللا 

، فرضب رضبة »   بسم اهللا« :ثوبه ـ ثم هبط إيل الصخرة فأخذ املعول فقال 

ِ اهللا أكرب أعطيت مفاتيح الشام ، واهللا إين ألبرص«: ، وقالفكرس ثلث احلجر ُ 

ورضب أخرى فكرس ، »  بسم اهللا «: ، ثم قال »ُقصورها احلمر من مكاين هذا 

ِ اهللا أكرب أعطيت مفاتيح فارس ، واهللا إين ألبرص قرصها «: ثلث احلجر ، فقال  ُ

ورضب رضبة أخرى فقلع ، »  بسم اهللا «: ، ثم قال » ين هذا األبيض من مكا

ُأعطيت مفاتيح اليمن ، واهللا إين ألبرص أبواب ،  اهللا أكرب «: بقية احلجر ، فقال 

                                      
، والنسائي يف ك اجلهـاد ب غـزوة الـرتك ٢/٢١٩ رواه ابن إسحاق يف السرية النبوية )١(

 نحـوه ، وروى٧/٤٥٨ حجر إسناده يف الفـتح ، وحسن احلافظ ابن٤٤-٦/٤٣بشة واحل

 .   ٤١٠١ رقم ٧/٤٥٦فتح الباري . ًالبخاري خمترصا يف ك املغازي ب غزوه اخلندق
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 .  ))١١(( » صنعاء من مكاين هذا

ُوحدثني من ال أهتم عن أيب هريرة أنه كان يقول حني : قال ابن إسحاق  َِ ّ

ِفتحت هذه األمصار يف زمان ع افتحوا ما بدا  : مر وزمان عثامن وما بعده ُ

لكم، فوالذي نفس أيب هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة وال تفتتحوهنا إىل يوم 

ِالقيامة إال وقد أعطي حممد  َ مفاتيحها قبل ذلك ×ُ
))٢٢((  . 

 بعث إىل ملوك األرض الذين يدينون بغري اإلسالم ، ـ يف ×ثم إن النبي 

ِيها إىل الدخول يف دين اإلسالم وترك ما عداه عرصه ـ برسائل يدعوهم ف
ْ . 

 كتب إىل كرسى وإىل قيرص وإىل × عن أنس ريض اهللا عنه أن نبي اهللا

ّالنجايش ، وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهللا تعاىل 
))٣٣((  . 

 إليهام، ×، اللتان بعث هبام رسول اهللا وهاتان رسالتا كرسى وقيرص

 :يدعومها إىل الدخول يف اإلسالم 

 من حممد رسول اهللا إىل  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم « :  ر ى١

                                      
، وإسـناد حـسن ـ كـام أفـاد ابـن حجـر يف الفـتح ١٨٢١٩ رقـم ٥/٣٩٠ رواه أمحد )١(

 .     ـ ٧/٤٥٨

  . ٢/٢١٩   السرية النبوية )٢(

 ملـوك الكفـار يـدعوهم إىل  إىل×ب كتـب النبـي ، سري رواه مسلم يف ك اجلهاد وال)٣(

 . ١٧٧٤ رقم ١٢/١١٢رشح النووي ، اإلسالم

َومن أرسلت إليهم من امللوك والرؤساء يراجع، وللوقوف عىل هذه الرسائل ُ
ِ ْ َ ُ زاد املعاد يف : َ

، طيـق شـعيب األرنـؤحتقيق وتعل، ١٢٤ـ ١/١١٩البن القيم اجلوزية ، هدي خري العباد

هــ ١٤١٢ط الـسادسة والعـرشون ،  بـريوت-مؤسـسة الرسـالة ، عبد القادر األرنـؤط

 . ٢٧٢ ـ ٢٦٢/ ٤، البداية والنهاية ٦٠٧ ـ ٢/٦٠٦م، السرية النبوية ١٩٩٢
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، وشهد  ، وآمن باهللا ورسولهى  عىل من اتبع اهلدٌ، سالم  عظيم فارسىكرس

، وأدعوك  ًوأن حممدا عبده ورسوله، أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له 

ِا وحي� من كان حيرِنذُ أنا رسول اهللا إىل الناس كافة أل، فإين بدعاء اهللا  القول َّقَ

ِفإن تسلم تسلم ، وإن أبيت فإن إثم املجوس عليك ،  عىل الكافرين َ ْ ّْ َ ْ َ َ ُِ« ))١١((  . 

٢  ر  : »ل اهللا إىل من حممد رسو، بسم اهللا الرمحن الرحيم

ِ بعد فإين أدعوك بدعاية ٌهرقل عظيم الروم، سالم عىل من اتبع اهلدى، أما

ِ، أسلاإلسالم
ْ ْم تسلم، وَ ْ َْ ِأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتنيَ

ُ ْ ْ
ِ ُ، فإن توليت فعليك إثم َ ْ َّ َ

ّاألريسيني 
))٢٢(( ، M  D  C   B  A  @  ?    >  =  <  ;  :

  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E

  Y      X  WL)
 .   ]٦٤:  آل عمران [، ))٣٣(

ن الكريم والسنة النبوية ، فهل بعد هذا الذي ذكرنا من نصوص القرآ

 يكون هناك جمال للزعم بأن مبدأ ×ووقائع السرية ، وترصفات رسول اهللا 

ْعاملية اإلسالم ودعوته مل يطف بخيال حممد  ُ َ
ِ   .! يف يوم من األيام ؟×ِ

                                      
 .       وعزاه إىل ابن جرير ، ٤/٢٦٨ البداية والنهاية )١(

ُأصـحها وأشـهرها أهنـم ىل أقـوال، واختلفـوا يف املـراد هبـم عـ:  قال اإلمام النـووي)٢( ُّ

النهايـة يف : وانظر، ١٢/١٠٩ مسلم برشح النووي .أي الفالحون والزارعون ، ّاألكارون

  .       ١/٥١ ، فتح الباري ٣٨/ ١غريب احلديث واألثر 

ــاد )٣( ــاري يف ك اجله ــي،  رواه البخ ــاء النب ــوة ب دع ــاس إىل النب ــاري ،  الن ــتح الب ف

 إىل هرقل ملك الشام يـدعوه لم يف ك اجلهاد ب كتب النبي ، ومس٢٩٤١رقم ٦/١٢٨

 رقـم ٤٣٤ ـ ١/٤٣٣، وأمحـد ١٧٧٣رقم ١١٠ـ ١٠٣ / ١٢رشح النووي ، إىل اإلسالم 

٢٣٦٦   . 
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  الذكر إىلُ سالف" سوندرز "ومن العجب العجاب أن يذهب املسترشق 

ً من كون اإلسالم دعوة حملية خاصة ِّرد هذه األدلة التي تنسف مزاعمه ، ً

  :بعرب اجلزيرة فقط ، ويقول يف صفاقة نادرة 

، وشاه  إىل اإلمرباطور هرقل]  ×  النبي:أي[ وليست قصة رسائله «

للدخول يف دينه بالقصة التي ،  وملك احلبشة وغريهم من الرؤساء  ،فارس

 .) ) ١١((  » تقوم عىل أساس

 صحيحي البخاري ومسلم ، فإذا كان ما ورد يف الصحاح وخاصة

ُوتضافرت عىل روايته كتب التاريخ والسرية ؛ ال يقوم عىل أساس عند هذا  ْ

 ! .املسترشق املتعامل ،فام الذي يقوم عىل أساس إذن ؟

ْإنه ـ عىل ما يبدو ـ ال أحد أصلب منه وج ُ ِّا، وال يدرى من أي أديم ًهَ ُ
ِ

َ

َّشقاألرض   !! .ُ وجهه ُ

ُّلبحث ـ منكر وعجيب، وال ينم إال عن جهل، أو وإن هذا ملسلك ـ يف ا

 .عجز وإفالس 

ْأجل ، عجز عن مواجهة احلجج الدامغة ، وهروب من املوجهة ، وإفالس 

 .من الدليل والربهان الذي يساند ما يزعمه ويدعيه

، ال تصح إذا كانت هذه األدلة الصحيحة يف ثبوهتا ، الرصحية يف مدلوالهتا 

 ! .؟ ، فام الذي يصح عندهم رضابهعند هذا املسترشق وأ

  ـ ينكره أحد من املنصفني وليس ـنا أن يردوا ما صح عندناُّال يرض

م عىل ما يصح عندهم هبذا اخلصوص، ونحن من جانبنا َّوليسمحوا لنا أن ندهل

                                      
   .٦/٤٢٤جمموعة األعامل الكاملة ، قادالع، ما يقال عن اإلسالم) 1(
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 . ك عن القول بعدم صحتهِسْمُ، وسن هَّلن نرد

ثني عرش، اإلميذه ى أن املسيح عليه السالم أرسل تالّفقد ذكر إنجيل مت

 : ًوأوصاهم قائال

بل اذهبوا ، ، وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا  إىل طريق أمم ال متضوا «

 .  ))١١(( »  إىل خراف بيت إرسائيل الضالةّيِرَباحل

ها، وطلب منه تالميذه أن َ ابنتَوملا جاءته امرأة كنعانية تستغيث به ليشفي

ِيرص  : ـ  كام يذكر متى ـفها أجاب وقالْ

 .  ))٢٢(( » راف بيت إرسائيل الضالةِخإىل ل إال َرسُمل أ «

ومطالبة ، فهل يتفضل املسترشقون ببيان كون النرصانية ديانة حملية 

ألهنا ليست عاملية بإخبار ، ِّالنصارى بأن ال يبرشوا هبا عىل مستوى العامل 

 أناجيلهم ؟

، بينام  رسائيلينيل إىل غري اإلَوهكذا يرصح املسيح عليه السالم بأنه مل يرس

M   r   :ِّ قول رب العاملني ح القرآن الكريم بعاملية الرسالة املحمدية يفِّيرص

y  x  w  v  u  t  sL ]١٥٨: األعراف[  . 

، وهي أن   احلقيقة مرشقة يف سامء الكون مهام أنكرها اجلاحدونىوتبق

د هللا الذي هدانا هلذا فاحلم..   اهللا للعاملنيُ، ورمحة اإلسالم دين اهللا للناس كافة

 . وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

 

                                      
  .         ٢٤:  اإلصحاح اخلامس عرش )١(

 .         ٢٤ :  اإلصحاح اخلامس عرش)٢(
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ِادعـاء  ببـرشية اإلسـالم، وَالقـول ني املستـرشقافـرتاءوتأسيسا عىل 
 ٌأنـه ديـنّ

 بـأن القـرآن ن ـ كذلك ـعوَّا يد؛ راحوـ زعموا ـ  من مصادر كثريةٌ، وخليطٌقَّملف

، وأعانـه   نفـسهد مـن عنـ×  بـه حممـدىًالكريم ليس وحيا من عند اهللا، وإنام أت

 . × لنبي املعارصون لُ زعم ذلك من قبلهم الكفارَمثل ماعليه قوم آخرون، 

M  L  K  J:  ـ حكايـــة عـــن املـــرشكني قـــديام قـــال تعـــاىل ـ 

X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M   Z  Y     

[\  a  `  _  ^   ]  L ]  سورة الفرقان[ . 

¬  ®   ¯  °  M  ¶  µ   ´  ³  ²± : وقــــال ســــبحانه

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸

   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  $  #  "  !

  1   0  /  .  -  ,  +  *     )  ('  &  %

  2L ]  سورة النحل[ . 

أتـوا يف سـبيل إثبـات هـذا اإلدعـاء فـس الـنهج سـار املستـرشقون، وعىل نو

 .  ))١١(( صات ال تنقيض، وال ينقيض منها العجبُّبافرتاضات وختر

                                      
ة ترمجـ، حممـد خليفـة. د، ق والقرآن العظـيماالسترشا: َيراجع تفصيل هذا يف كتاب )١(

      = ط األوىل ،  القـاهرة-دار االعتصام ،  وما بعدها٣٧ ص، عبد الصبور شاهنيمروان
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غمة السائدة عند مجهور املسترشقني هي أن اليهوديـة والنـرصانية َّوكام أن الن

 قـد ×  أن النبـي أن كثريين منهم يذهبون إىلى؛ كذلك نر مها مصدر اإلسالم

،  خاصة العهـد القـديم،   عىل الكتاب املقدس ـلقرآن ـ زعمواتمد يف تأليف ااع

 . ال يف خياالهتم وأوهامهمإ، ال وجود هلا  وأن هذا االعتامد كان بوسائل كثرية

 التـي أثـريت هبـذا  واالدعـاءات تلـك املـزاعمأحـدوأريد أن أقـف هنـا مـع 

ًإال ترديدا ملا اقتبسه وهو الزعم بأن قصص القرآن الكريم ليس أال اخلصوص، 

 .  املسترشقنيكثري من  ى من العهد القديم كام ادع× الرسول

ــه "سيم رودنــسون  مكــ": وممــن يتــشدقون هبــذا الــرأي  ، »حممــد «  يف كتاب

إن قـصص القـرآن مـا هـي ترديـد ملـا تعلمـه حممـد ورسقـه مـن  «  :يقـولحيث 

 .  ))١١(( » ، ومن الكتب اليهودية األديان السابقة

 قــد × أن النبــي»  مقدمــة القــرآن «  كتــاب مؤلــف"بــل   ريتــشارد"ويــرى 

، وخاصـة عـىل العهـد القـديم يف  عـىل الكتـاب املقـدس اعتمد يف كتابته للقرآن

، فــبعض قــصص العقــاب كقــصص عــاد وثمــود مــستمد مــن  قــسم القــصص

، ولكـن اجلانـب األكـرب مـن املـادة التـي اسـتعملها حممـد ليفـرس  مصادر عربيـة

، وقــد كانــت  ، ونــرصانية مها قــد اســتمده مــن مــصادر هيوديــةتعاليمــه ويــدع

 مـن وضـعه الـسابق يف َفرصته يف املدينة للتعرف عىل ما يف العهد القديم أفـضل

                                      
لألسـتاذ الكبـري ، مدخل إىل القرآن الكـريم: وكذلك البحث القيم، م١٩٩٤هـ ١٤١٤= 

ترمجـة حممـد ، وما بعـدها١٢٥ص ، مد عبد اهللا دراز ، وخاصة الباب الثالثحم/الدكتور

          .م ١٩٩٠اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية، عبد العظيم عيل

ً، نقـال عـن كتـاب )مرجع سـابق (  كتاب جيب وقفه، صالح منترص، جريدة األهرام )١(

 .           ١٥١ص ، "مكسيم رودنسون  " لـ »حممد«
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مكة، حيث كان عىل اتصال باجلاليات اليهودية يف املدينة، وعن طريقها حـصل 

 .  ))١١((  عىل األقلىفة بكتب موسرعىل قسط غري قليل من املع

ي  أب ون ا  اف ا 
 ا وا آن اا:  

 مـن العهـد القـديم ٍّ بالقصص يف كـلٍ ومعرفةٍالعّ اطىوالواقع أن من له أدن

ه، وجمافاتـــه للحقيقـــة ِ وأمثالـــِوالقـــرآن الكـــريم يلحـــظ هتافـــت هـــذا الـــزعم

ــدرك ب ــصواب، وي ــُوال ــيهام كبْع ــصص يف كل ــني الق ــا ب ــُد م ــنيِدْع ــا ب ــرشق  م  امل

ًواملغرب، ويقطع بـأن العهـد القـديم مل يكـن أبـدا مـصدرا للقـصص يف القـرآن  ً

 . الكريم

إن قصص القرآن الكريم يتفـرد بخـصائص وميـزات جتعلـه خيتلـف عـام يف 

ًرا وجوهراَظهَم؛ ه ِالعهد القديم من قصص وغري ً، وشكال ومضمونا ً ًى ، ومبنـ ً

 .ومعنى

ــاين واضــح جــد  هــذا ِذا وأســلوب ذاك، ومــضمونا بــني أســلوب هــ�فالتب

 .  ذاكِومضمون

طريقــة عــرض القــصة، وصــياغة أحــداثها وســياقها، : ونقــصد باألســلوب

وهكـذا، وباملـضمون مـا حيملـه األسـلوب مـن . .. وتراكيب ألفاظها وعباراهتا

 . ونحو هذا. ..عتقدات املقضايا والفكار، وحيتويه من األ ويتضمنه من عاينامل

ِة أبـرز أوجـه التبـاين واالخـتالف يف األسـلوب تاليـلونذكر يف الصفحات ا ِ َ

                                      
إبـراهيم /د، املسترشقون واإلسالم: ًنقال عن١٠٢ص ،  االسترشاق واخللفية الفكرية)١(

  .            ٤٥ ـ ٤٤اللبان ص
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وذلـك عـىل ، العهد القـديموالقرآن الكريم ٍّواملضمون بني القصص يف كل من 

 : النحو التايل

  :اف  اب 

ــاظرُلّأو ــل الن َ مــا يقاب
ــةِ ، ُ يف أســلوب القــصة يف العهــد القــديم هــو الركاك

  .اإلسفافدرجة  ًل أحيانا إىلِ الذي يصوهبوط املستوى

 العبارة، ِّ وهو القمة يف البالغة وسمو ـفكيف يكون أسلوب القرآن الكريم

  ،ً أحيانـاِّفِسُ واملـِ الركيـكِ اهلـابطِاألسلوبذلك ً مأخوذا من  ـورفعة املستوى

 يف سـنوات التعلـيم ٍ عىل طالبى وال خيف ،والذي ال ختطئه العني من أول وهلة

 .! سية ؟األسا

 :  بعض األمثلة عىل أسلوب العهد القديمي  ذوها هي

، وكانـت  البـدء خلـق اهللا الـساموات واألرض يف « : جاء يف سـفر التكـوين

وجــه  عــىل ّرف يــوروح اهللا، لمــةُ، وعــىل وجــه الغمـر ظ األرض خربـة وخاليــة

ليكن نور فكان نور ، ورأى اهللا النـور أنـه حـسن ، وفـصل اهللا : ه، وقال اهللا ايامل

ًوالظلمة ، ودعى اهللا النور هنارا ، والظلمة دعاهـا لـيال ، وكـان مـساء بني النور  َ ً َ

ًوكان صباح يوما واحدا  ً«  ))١١((. 

ُّ فأكملت الساموات واألرض وكل جندها، وفرغ اهللا يف اليوم الـسابع مـن « ِ ُ

َ، وبـارك وم السابع من مجيع عمله الذي عمـلِعمله الذي عمل، فاسرتاح يف الي

ًوقدسه ألنه اسرتاح من مجيع عمله الذي عمل اهللا خالقا اهللا اليوم السابع  ّ« ))٢٢((. 

                                      
 .٥ـ ١/١ تكوين )١(

  .٣ـ ٢/١ السابق )٢(



  االستشراق       

 ٢٣٦

٢٣٦  

ِنعمل اإلنـسان عـىل صـورتنا كـشبهنا : وقال اهللا َ فخلـق اهللا اإلنـسان عـىل .. َ

َصورته ، عىل صورة اهللا خلقه ، ذكرا وأنثى خلقهم  ًَ« ))١١((  . 

ّ أول ما كلم الـرب هوشـع قـال الـرب هلوشـع «: ويف سفر هوشع  اذهـب : ّ

ًك امرأة زنى وأوالد زنى ، ألن األرض قد زنـت زنـى تاركـة الـرب ، خذ لنفس ِ َ

: فقـال لـه الـرب ، فحبلت وولـدت لـه ابنـا ، فذهب وأخذ جومر  بنت دباليم 

َادع اسمه يزرعيل  ُ ْ ُوأبيـد ، ألنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو عـىل دم يزرعيـل ، ُ

 .  ))٢٢(( »مملكة بيت إرسائيل يف وادي يزرعيل 

دوائـر ،  ما أمجل رجليك بالنعلني يـا بنـت الكـرام «: ر نشيد اإلنشاد      ويف سف

ّفخذيك مثل احليل صنعة يدي صناع  ُ ّرستك كـأس مـدورة ال يعوزهـا رشاب ، َ ٌُ ُْ ّ

ّبطنك صربة حنطة مسيجة بالسوسن ، ممزوج  ثدياك كخشفتني تـوأمي ظبيـة، ،  ْ

ْعنقك كربج من عاج  ُ« ))٣٣(( . 

قامتـك هـذه شـبيهة بالنخلـة   ،ك أيتها احلبيبة باللذاتك وما أحالَما أمجل «       

وثدياك بالعناقيد ، قلت إين أصعد إىل النخلة وأمسك بعـذوقها وتكـون ثـدياك 

ــرم  ــد الك ــي ، كعناقي ــر حلبيب ــأجود اخلم ــك ك ــاح ، وحنك ــك كالتف ــة أنف ورائح

 .  ))٤٤(( »السائغة املرقرقة السائحة عىل شفاه النائمني 

ُوالـسذاجة وهـذا اإلسـفاف يف اجلمـل والعبـارات وذاك        فهل هذه الركاكـة 

                                      
 .      ٢٧ ـ ١/٢٦ تكوين )١(

  .٥ـ ١/٢ هوشع )٢(

 .٤ـ ٧/١ نشيد اإلنشاد )٣(

 .٩ـ ٦/ السابق )٤(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٣٧

٢٣٧ 

ٍالتدين يف األسلوب ، يمكن أن يكون مصدرا ألرقى كالم وأفـصحه ، وأسـمى  ً

 ! .أسلوب وأعفه ؟

ــىل ذات اهللا  ــاول ع ــسفالة، والتط ــة وال ــذه الركاك ــون ه ــن أن تك ــل يمك       وه

 ! .ًالعلية، وحيا من عند اهللا تعاىل ؟

ــألق       أيــن هــذا مــن أســلو ب القــرآن الكــريم الــذي يــرشق بالفــصاحة ، ويت

 .ّبالبالغة ، ويفيض باألدب ، ويتسم بالرصانة ؟ 

ْ      ولنذكر بعـض آيـات الـذكر احلكـيم ، دون تعليـق ، تـاركني املجـال للـذهن 

  .والعقل ، كي يتدبر ويتأمل فيها 
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  االستشراق       

 ٢٣٨

٢٣٨  
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ن اا  ف:  

ْ      وإذا ما جئنا إىل املضمون ، وجدنا اختالفات جوهرية يف األفكار والقـضايا 

 .  ))١١((  واملعتقدات ، بني ما يف القرآن الكريم وما يف العهد القديم

 :      ونذكر هنا بعض أوجه هذه االختالفات ، فيام ييل 

 ات اا و  فا  أ:  

 قصص القرآن الكريم ال يصف الذات اإلهلية إال بكل كامل يليق بجـالل       إن

ِّاهللا تعاىل ، بل إن السمة البارزة يف القرآن الكريم كله هي تنزيه اهللا عز وجل عن 

كل ما ال يليق به سبحانه ، فليس يف القـرآن الكـريم عنـد احلـديث عـن ذات اهللا 

 . رب العاملني تعاىل إال هذا التنزيه والتعظيم واإلجالل هللا

                                8 7   M  7  6     5   43        2  1L ]١١: الشورى [. 

                                      
 مـن  األحداث يف بعض القـصص التـي ورد ذكرهـا يف كـل قد يوجد تشابه يف بعض)١(

ًلتشابه لـيس دلـيال عـىل االقتبـاس، ولكن هذا االقرآن الكريم والعهد القديم ، ألن هنـاك َ

ُّاختالفات يف اجلوهر بشكل عام ـ كام سنشري اآلن ـ وإنام هذا التشابه مرده إىل وجود بقايـا 

ّمن الوحي كتبها كتاب  رت اَة القليـة تـو، غري أن هـذه القلـ خمتلفةالعهد القديم يف عصورُ

كام تتالشى قطرات املاء العذب ، خلف ركام الباطل، وتالشت يف ثنايا موجات التحريف

 لدى القوم من الوحي إال رسـوم وأشـكال َقْالفرات يف وسط البحر امللح األجاج، ومل يب

 .مملوءة بالزور واألباطيل 



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٣٩

٢٣٩ 

M  =  <  ;:  9  8   7   6  5 :      وقـــــــال ســـــــبحانه 

>L  ]١٠٣: األنعام[.  

?  @   M  G  F  E  D  C  B  A  :      وقـــال ســـبحانه 

  K  J   I  HL ]  ٣٨ : قسورة  [. 

  .]٥٢:  طه سورة [ M   ,  +  *  )  (L 7 8 :  وقال جل شأنه  

  .]٦٤:   مريم[ M  ë  ê      é  èL 7 8  :    وقال تبارك وتعايل

  .]٢٨:   األعراف[  M¬  «  ª   ©  ¨L 7 8  :    وقال عز من قائل

ُوأمثال هذا التنزيه والثناء عىل اهللا ـ تعاىل ـ بام هو أهله يف القرآن الكري  .م كثري ْ

وأمــا حــديث العهــد القــديم عــن ذات اهللا تعــاىل، وخاصــة يف القــصص منــه؛ 

ًفيختلف متاما عـام يف القـرآن ، حيـث إن قـصص العهـد القـديم يطفـح بوصـف 

الذات اإلهلية بام ال يليق به سبحانه وتعـاىل ، وذلـك منـذ أول إصـحاح مـن أول 

ٍسفر فيه ، ومن مظاهر ذلك ما ييل  ْ ِ: 

 :تطالعنا هذه العبارة ، عند احلديث عن بدء اخللق ، يف سفر التكوين

، األرض ، وكانـت األرض خربــة وخاليــة يف البـدء خلــق اهللا الــساموات و«

 .  ))١١(( »وعىل وجه الغمر ظلمة ، وروح اهللا يرف عىل املاء 

، فـأين كـان اهللا تعـاىل  ، بحق اهللا تعـاىل ّفانظر إىل هذا التعبري الساذج الوثني

 كـام ء صار بعد أن كانت عىل وجه املـاَ، وإالم هُوحُ وجه املاء رقبل أن ترف عىل

                                      
 .٢ـ ١/١ تكوين )١(



  االستشراق       

 ٢٤٠

٢٤٠  

 ! .؟ ترفرف احلاممة

   ؟وماذا بعد

    .))١١(( »  اهللا النور أنه حسنى، ورأ فكان نور، ليكن نور : وقال اهللا  «

 : فرِّ، يقـول الـس ل البحار واألشجار والعشبَوجع، وبعد ما خلق اليابسة 

 .  ))٢٢((  » أنه حسنك اهللا ذل ورأى«

، إىل هنايـة مـا خلـق يف   خلق خيلقه يف كل يومِّوتتكرر هذه العبارة عقب كل

 .  ))٣٣(( » ا� ورأى اهللا كل ما عمله فإذا هو حسن جد« : اليوم السادس

ن أو ْ، وما سيكون عليـه مـن احلـس ًأمل يكن اهللا يعلم سلفا حقيقة ما سيخلقه      

ــبح ــت الق ــة ونجح ــام بتجرب ــه ق ــُ، فأ ، أم أن ــاِعج ــرس ب هب ــارا ي ــا ابتك ّ، ورآه ً 

 .� ـ تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ـ !؟ الناظرين، وكان ال يتوقع ذلك

 : ثم يقول السفر      

، فاسرتاح يف اليوم الـسابع  وفرغ اهللا يف اليوم السابع من عمله الذي عمل «      

 فيـه اسـرتاح ، ألنـه ، وبارك اهللا اليوم السابع وقدسه من مجيع عمله الذي عمل

 . ))٤٤(( » ًمن مجيع عمله الذي عمل اهللا خالقا

َ      فانظر كيف أن كاتب السفر ـ قبحه اهللا ـ يصور اهللا تعاىل بـصورة مـن يعرتيـه  ّ

ّالنصب ، وحيل به التعب ، فيحتاج إىل الراحة بعـد أداء العمـل ، شـأنه يف ذلـك  َ

                                      
 .٤ ـ ٣/ السابق)١(

 .١٢اإلصحاح ،  سفر التكوين )٢(

 .٣١اإلصحاح ،  السابق )٣(

  .٣ـ ٢/١ تكوين )٤(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٤١

٢٤١ 

 .ًيقولون علوا كبريا شأن املخلوقني ذوي القدرة املحدودة ، تعاىل اهللا عام 

هـام مـن ِلْ يف معرض احلديث عن قصة آدم وحواء وأك ـويتابع سفر التكوين      

 : ً قائال ـالشجرة

، فاختبـأ   ماشيا يف اجلنة عند هبوب ريح النهـارِ اإللهِّوسمعا صوت الرب «      

 َآدم ُ اإللـهُّ الـربى، فنـاد آدم وامرأته من وجه الرب اإلله يف وسط شجر اجلنـة

 .  ))١١(( »  أين أنت :وقال له

م اهللا قـارص وإحاطتـه ْلـِ، وهل ع» ً ماشيا يف اجلنة«  يشبه خلقهفهل اهللا تعاىل

 عنـه ى مـا يتـوارى إال ما تقع عينه عليه، وال يـرىبالكون حمدودة، بحيث ال ير

؟ حاشـا  ً؟ وهل يليق أن يكون هذا وصفا لإلله اخلـالق خلف شجرة أو نحوها

 .هللا

، حيـث  س ويؤكد نفس الوصف يف حـق اهللا تعـاىلِّ اخلروج يكرونرى سفر

،   بـصورة مـن جيهـل ملكـه ـ تبارك وتعاىل عـام يقولـون ـ اهللاَِرْ السفُيصور كاتب

، وذلــك  ، وال يميــز األشــياء إال بعالمــة ه بأمــارةُمــِّعلُوال يعلــم إال مــا يــراه وي

 ، حيـث هَعون وأنصار حني أراد اهللا أن هيلك جنود فر ـ كام يزعم السفر ـحدث

، ويـصيبوا أبـواب   أن يـأمر بنـي إرسائيـل بـأن يـذبحوا ذبـائحطلب من موسى

خــوا أعتاهبــا مــن دمائهــا، حتــى يعــرف الــرب أهنــا بيــوت بنــي ّ، ويلط دورهــم

 ُ إىل بيــوت املــرصيني التــي ليــست هلــا هــذه العالمــةَهــا، وجيتــازَإرسائيــل فيرتك

 . هاَفيهلك

ر يف ِْك بَّ، وأرضب كل جتاز يف أرض مرص هذه الليلةفإين أ « :يقول السفر      

                                      
 .٩ ـ ٣/٨ تكوين )١(



  االستشراق       

 ٢٤٢

٢٤٢  

. أرض مرص من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آهلة املرصيني، أنا الرب

 ، فأرى الدم وأعرب عنكم،ويكون لكم الدم عالمة عىل البيوت التي أنتم فيها

 . ))١١((  » فال يكون عليكم رضبة للهالك حني أرضب أرض مرص

وا وخـذوا لكـم غـنام ب شـيوخ إرسائيـل وقـال هلـم اسـح مجيع فدعا موسى«

، واغمـسوها يف الـدم  اَفـوُ، وخـذوا باقـة ز بحسب عشائركم واذبحوا الفـصح

،  وا العتبـة العليـا والقـائمتني بالـدم الـذي يف الطـستّ، ومـس الذي يف الطـست

، فإن الرب جيتاز ليـرضب  وأنتم ال خيرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح

 عىل العتبة العليا والقائمتني يعـرب الـرب عـن البـاب َ الدمى، فحني ير نياملرصي

، فتحفظـون هـذا األمـر فريـضة لـك   يـدخل بيـوتكم ليـرضبَِكهلُع  املَدَيوال 

 .  ))٢٢(( » وألوالدك إىل األبد

فهل كان اهللا بحاجة إىل عالمـة ليـتمكن بواسـطتها مـن حتديـد أهدافـه التـي 

  .!؟ ان كذلككن وكيف يكون إهلا م! ؟ سيرضهبا

  . اهللا عام يصفونتعاىل

،   تعاىل بصورة من يفعل اليشء دون تقـدير سـابق القديم اهللاَُويصور العهد

،  ، ومــن غــري حــساب العواقــب ل عــىل صــنع األشــياء دون رويــة وتأمــلِقبــُوي

 .  هذا اعتقادوالعياذ باهللا من

  !!ق اإلنسان يندم عىل أنه خل ـب ما يذكر سفر التكوينَ حس ـفهو تعاىل

 ِ أفكـارِ، وأن كـل تـصور  الـرب أن رش اإلنـسان قـد كثـر يف األرض ورأى«

                                      
 .١٣ـ ١٢/١٢  خروج )١(

 .٢٤ـ ٢١/   السابق)٢(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٤٣

٢٤٣ 

ف ّ، فحزن الرب أنه عمل اإلنـسان يف األرض وتأسـ ه إنام هو رشير كل يومِقلب

 َ، اإلنـسان هُأحمو عن وجـه األرض اإلنـسان الـذي خلقتـ: ، فقال الرب  يف قلبه

 .))١١((  » همُت أين عملتْنِبابات وطيور السامء ألين حزدمع هبائم و

، بــصورة األمحــق الــذي يتــرسع يف اختــاذ ويــصور ســفر اخلــروج اهللا تعــاىل 

 :  ، فيقول السفر القرار، ثم يندم عليه بعد ذلك

،   الرقبـةُلبُ صـٌ، وإذا هـو شـعب  هذا الشعبُرأيت: ى وقال الرب ملوس «

َ، فأصـري همَ غضبي عليهم وأفنـي ليحمىفاآلن اتركني  ، فتـرضع امك شـعبا عظـيّ

 غـضبك عـىل شـعبك الـذي  رب حيمـىملـاذا يـا:  ، وقال هِ أمام الرب إهلموسى

، ملــاذا يــتكلم املــرصيون   شــديدةٍتــه مــن أرض مــرص بقــوة عظيمــة ويــدْأخرج

ع ِ، ارجـ هم عـن وجـه األرضَهم بخبث ليقتلهم يف اجلبال ويفنـيَجَأخر: قائلني

يم وإسـحق وإرسائيـل ، اذكـر إبـراه عن محو غضبك واندم عـىل الـرش بـشعبك

،  ر نـسلكم كنجـوم الـسامءّأكثـ: ت هلـم بنفـسك وقلـت هلـم فـعبيدك الذين حل

 .  عنها فيملكوهنا إىل األبدُ، التي تكلمت وأعطي نسلكم كل هذه األرض

 .  ))٢٢(( » فندم الرب عىل الرش الذي قال إنه يفعله بشعبه

اهللا، ووقف أمـام ويذكر سفر أيوب أن الشيطان جاء ذات يوم يف وسط بني       

 بينه وبني الرب، وأن الرب قال للشيطان عـن أيـوب إنـه ةورات حمالرب، ودار

لــيس يف األرض مثلــه لكاملــه واســتقامته وتقــواه، فأجــاب الــشيطان بــأن هــذا 

حدث من أيوب ملا هو فيه من النعم، أما لو ابتاله الرب وجرده من هذه النعم؛ 

                                      
 .٧ ـ ٦/٥    تكوين )١(

 .    ١٤ ـ ٩/ ٣٢ خروج )٢(



  االستشراق       

 ٢٤٤

٢٤٤  

يطان أن أيوب كامـل ومـستقيم يف كـل ثبت للشُفلسوف يكفر، فأراد الرب أن ي

 . ))١١(( ، فلم ينسب أيوب هللا جهالة األحوال، فقام بتجريد أيوب من كل ماله

 يف وسط بني اهللا، وأخربه الـرب ىثم يذكر السفر أن الشيطان جاء مرة أخر

، وأن الـشيطان   يف تقواه وكامله واسـتقامتهٌبأن أيوب ليس مثله يف األرض أحد

، وال لـيشء إال  ، فابتاله من غري داع اره عىل أيوبثجه واست وأهاَّض الربّحر

 . لتحريض الشيطان

، ألنـه لـيس  هل جعلـت قلبـك عـىل عبـدي أيـوب: فقال الرب للشيطان  «      

وإىل اآلن هـو ، ، يتقي اهللا وحييد عن الرش  مثله يف األرض رجل كامل ومستقيم

 . ))٢٢(( » سببتني عليه ألبتلعه بال ْ، وقد هيج متمسك بكامله

إىل آخر مـا ..  إنك لو ابتليته يف جلده فلن يصرب: ولكن الشيطان قال للرب 

 . جاء يف السفر

، وأنـه إنـام  رَ ليـست بقـد ـ تعـاىل ـوهكذا يصور هذا السفر أن تـرصفات اهللا

 ابـتاله بـدون ِترصف كرد عـىل كـالم الـشيطان وحتريـضه ، وأنـه ظلـم أيـوب إذ

، ويكـون مـن  ض البـرش الـذين ال يملكـون أعـصاهبم كبع ـ تعاىل ، وأنه ـسبب

ــواطفهم ــب بع ــسهل اللع ــيجهم  ال ــامهم بتهي ــرصفاهتم وأحك ــىل ت ــأثري ع ، والت

ً، تعاىل اهللا عام يقولون علوا كبريا واستثارهتم ً . 

 بـصورة مـن يفعـل الـيشء ثـم ينـدم ، وهو تصوير اهللا تعاىلوىف ذات االجتاه

 يف إرسائيل مـن الـصباح ًأَفجعل الرب وب « : ، جاء يف سفر صمويل الثاين عليه

                                      
 .  ٢٢ ـ ٦ راجع اإلصحاح األول من سفر أيوب )١(

  .٢/٣  أيوب )٢(
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  ٢٤٥

٢٤٥ 

، وبـسط   إىل بئر سبع سـبعون ألـف رجـلَدانة، فامت من الشعب من  إىل امليعاد

ك ِلـه، وقال للمـالك امل ، فندم الرب عن الرش املالك يده عىل أورشليم ليهلكها

 . ))١١(( » كَ يدّدُ اآلن رى كف :َالشعب

 بــاحللول واإلقامــة يف ووردت نــصوص يف ســفر اخلــروج تنعــت اهللا تعــايل

، وأنـه   كـام حيـل اإلنـسان يف مكـان ويقـيم فيـه ـ تعاىل اهللا عن ذلك ـمكان حيويه

 . ، ويرحل برحيلهم ، ينزل بنزوهلم كان يسري مع القوم

 : ومن ذلك

َوكان الـرب يـسري أمـامهم هنـارا يف عمـود سـحاب ليهـدهي « ،  م يف الطريـقً

ًمشوا هنارا وليالًوليال يف عمود نار لييضء هلم لكي ي  الـسحاب َ عمودْحْربَ، مل ي ً

ًهنارا وعمود النار ليال من أمام الشعب ً « ))٢٢((  . 

 اخليمــة ينــزل ويقــف عنــد بــاب لــسحاب إذا دخــل موســىوكــان عمــود ا «

ً مجيع الشعب عمود السحاب واقفا عند ى، فري ويتكلم الرب مع موسىاخليمة

 .))٣٣(( »  يكلم الرجل صاحبهً وجها لوجه كام، ويكلم الرب موسىباب خيمته

،   أنه يأمر بالفحـشاء واملوبقـاتبل إن قصص العهد القديم ينسب هللا تعاىل

  .والعياذ باهللا

اذهب خذ : ما كلم الرب هوشع قال الرب هلوشعأول  « :ففي سفر هوشع

 .))٤٤((  »  ألن األرض قد زنت زنى تاركة الربىوأوالد زنزنى رأة ملنفسك ا

                                      
 .١٦ـ ٢٤/١٥الثاين   صمويل )١(

 .٢٢ ـ ١٣/٢١  خروج )٢(

 .١١ ـ ٣٣/٩  السابق )٣(

 .٢/ هوشع ا )٤(



  االستشراق       

 ٢٤٦

٢٤٦  

بكاتـب هـذا الـسفر، فيتجـرأ عـىل نـسبة هـذا القـبح هللا ذالـة نوهكذا تبلـغ ال

 يف العـامل َّألخالقـيلهم اَ، ولكـن يبـدو أن اليهـود أرادوا أن يـربروا مـسلكتعاىل

ًقديام وحديثا ، فكـان  ضفوا عىل أخالقهم املنحطة صبغة  رشعيةُ، فحاولوا أن ي ً

 .فبئس ما يقولون ، الكذب  أن افرتوا عىل اهللا

}  |   M  :ىل هؤالء السفلة وأمثـاهلم يف قولـه سـبحانهولقد كذب اهللا تعا

  °  ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

  ´   ³  ²  ±L ]٢٨:  األعراف[ . 

َ      فهل يعقل أن هذا الرشك ، وتلك اخلرافات املضحكة ، والوثنيـات الكـافرة  ِّ

رآن الكـريم الـذي ال ًالتي طفح هبا العهد القديم ؛ يكـون مـصدرا لقـصص القـ

 !! .حيوي إال التنزيه املطلق هللا رب العاملني ؟؟ 

 ا  ا  فا  ب:  

، وأهنـم   القـديم أن املالئكـة يـأكلون ويـرشبونالعهـدوقد جـاء يف قـصص 

 :  البرش، ففي سفر التكوينّ مثل ما يتغذىيتغذون

ْوطات ممُّلَوظهر له الرب عند ب « لس يف بـاب اخليمـة وقـت حـر ا وهـو جـاَرَ

 فلـام نظـر ركـض  ،فرفـع عينيـه ونظـر  وإذا ثالثـة رجـال واقفـون لديـه، النهار 

سـيد إن كنـت قـد   يـا : وقـال ، وسجد إىل األرض ،الستقباهلم من باب اخليمة

غــسلوا  وا ،ذ قليــل مــاءَخــْؤُِي ل ،عينيــك فــال تتجــاوز عبــدك نعمــة يف وجــدت

ــشجرة ــوا حتــت ال ــآف، أرجلكــم واتكئ ــز فت ــرسة خب ــم ِسنُخــذ ك ــوبكم ث دون قل

  .َ كام تكلمتُهكذا تفعل: ، فقالوا  جتتازون، ألنكم قد مررتم عىل عبدكم

 دقيقـا ٍالتْبـثالث كـيي رسعـأ  :، وقـال فأرسع إبراهيم إىل اخليمة إىل سارة
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  ٢٤٧

٢٤٧ 

خـذ عجـال أ، ثـم ركـض إبـراهيم إىل البقـر و ةّلَ واصنعي خبز منيعجا،  سمينا

 الذي َ، ثم اخذ زبدا ولبنا والعجل اه للغالم فأرسع ليعملهدا وأعطّصا وجيْخَر

 .  ))١١((  » لشجرة أكلوا اكان هو واقفا لدهيم حتت ْ، وإذ همَامّدُعمله ووضعها ق

َ، وكان لـوط جالـسا يف بـاب سـ وم مساءُدَفجاء املالكان إىل س « ، فلـام  ومُدً

يال إىل ِ مـيسـيد ، وقـال يـا  األرض إيلهه وسجد بوجامرآها لوط قام الستقباهل

:  ، فقـاال ران وتـذهبان يف طـريقكامِّبكُثم ت ، يتا واغسال أرجلكامِبيت عبدكام وب

، فـصنع هلـام  ، فـامال إليـه ودخـال بيتـه ا� عليهام جدّحَ، فأل ال بل يف الساحة نبيت

 . ))٢٢((  »ًضيافة وخبز فطريا فأكال

،  ا لبنـا عنـد إبـراهيم، ورشبـو  أكلـوا زبـدا وحلـام ـ كام يقرر السفر ـفاملالئكة

ًوقدم هلم لوط فطريا خمبوزا فأكلوا ً ))٣٣((  . 

، فلــيس فيــه أن  ن الكــريم خيتلــف مــع العهــد القــديم يف هــذا األمــرآوالقــر

الــصالة إبــراهيم عليــه َّنبــي اهللا ، ويــذكر القــرآن أن  املالئكــة يــأكلون ويــرشبون

، ومل  م ممـا أحـرضه هلـم طعام إىلَوا أيدهيّدُمَم إليهم ضيافته مل يّالسالم حني قدو

                                      
  .٨ـ  ١/ ١٨  تكوين )١(

 .٣ـ ١/ ١٩  تكوين )٢(

  هل يعلم املسترشقون ـ وخاصة النصارى منهم ـ أنه جاء يف العهد اجلديد مـا خيـالف)٣(

، حيـث  يف اجلنة مثـل املالئكـةالعهد القديم يف هذا األمر ؟ فقد ورد يف اإلنجيل أن الناس

ْأليس هلذا تضلون إذ] : ني ّوقيُدَّأي لقوم من الص[ فأجاب يسوع وقال هلم « : يقول النص ّ َ 

َال تعرفون الكتب وال قوة اهللا َألهنم متى قاموا من األموات ال يزوجون وال يزوجون بل ، ّ َّ ُ ِّ ُِ

 . )٢٦ـ ١٢/٢٤مرقس  ( »يكونون كمالئكة يف الساموات 

 أم يؤمنـون  ـكام يف العهـد القـديمـ أي يشء يؤمنون ؟ هل يؤمنون بأن املالئكة كالبرش فب

 ! . ؟ ـ كام يف العهد اجلديد ـبأهنم ليسوا كالبرش



  االستشراق       

 ٢٤٨

٢٤٨  

ض علـيهم ِرْعـَالـسالم مل ي الـصالة ولوطـا عليـهّنبـي اهللا ، وأن  يتذوقوا منه شيئا

 . أكال وال رشبا

¥  ¦  §  ¨  ©  ª    »¬  ®  ¯°  ±  ²  ]   :قال تعـاىل 
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 فهـم ؛وجدير بالذكر أن العقيدة اإلسالمية يف املالئكة أهنم خلقـوا مـن نـور      

تتناسـل، وال يعـصون اهللا مـا وال تتناكح أو ، أجسام نورانية ال تأكل وال ترشب

 . مرهم ويفعلون ما يأمرونَأ

  ا ا ي ًا  اذ        - ج
  :وات 

ـــُويتفـــرد قـــصص القـــرآن الكـــريم بخ  واألكاذيـــب ات ض مـــن التناقـــهِّوُل

 .]  ٦٢:  آل عمران[ Z !   "  #  $  %]  :وصدق القائلواخلرافات، 

½  ¾        ¿  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À              ]     :نهأّجـــــل شـــــوالقائـــــل 
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  ٢٤٩

٢٤٩ 

  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

Ô      Ó  Ò Z ]١١١: يوسف[.  

 ، حيث حيتـوي عـىل كثـري ذلكالنقيض من  وأما قصص العهد القديم فعىل

 . مع منها ما يفوق احلرصَواملتناقضات، وجيمن األكذوبات 

  :التكوين ومن ذلك ما جاء يف سفر 

ًال، وأمــا ْ أكـُلُمـن مجيـع شـجر اجلنـة تأكـ:  ً قـائالَ آدمُ اإللـهُّ الـربوأوىص« 

 .))١١(( » ًتا متوتْوَ منها مُ تأكلَ منها، ألنك يومْ فال تأكلِّ والرشِ اخلريِشجرة معرفة

 :ثم جاء يف اإلصحاح التايل من نفس السفر 

ن الـشجرة أن، و لألكـل، وأهنـا هبجـة للعيـوٌ جيدةَ أن الشجرةُ املرأةِفرأت «

ًهـا أيـضا معهـا فأكـل، َلُ رجْ وأعطـتْ مـن ثامرهـا وأكلـتْشهية للنظر، فأخذت

نعا ألنفـسهام صـ وٍنيِ تـَ، فخاطـا أوراق ام أهنـام عريانـانِهام، وعلـُنُفانفتحت أعيـ

 .  ))٢٢(( » مآزر

ــاىل ــىل اهللا تع ــذب ع ــاقض والك ــذا التن ــانظر إىل ه ــث ؛ف ــرب آدمأ حي ــه َخ  بأن

ه، ُثـم إنـه أكـل منهـا هـو وزوجـ  عنها،ِّمن الشجرة املنهيًتا إذا أكل ْسيموت مو

 ه بعضا؟ ُه بعضُه، وكيف يناقض كالمَتا، فكيف أخلف اهللا وعيدوُميم لف

ًتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ً . 

ِّوقد جاء يف سفر التكوين أيضا أن اهللا تعـاىل غـضب عـىل اجلـنس البـرشي ً ،

                                      
 .١٧ـ ٢/١٦ تكوين )١(

 .٧ ـ ٦/ ٣  تكوين )٢(



  االستشراق       

 ٢٥٠

٢٥٠  

 أنـه عمـل  ـ تعاىل عـن ذلـك ـن اهللاِوحزر يف األرض، بل ُ اإلنسان قد كثَّألن رش

 ال تزيد بعـد ذلـك ِ البرشَف يف قلبه، ومن أجل ذلك جعل أعامرَّاإلنسان، وتأس

  .عىل مائة وعرشين سنة

غانـه َزيِل،  روحـي يف اإلنـسان إىل األبـدُدينَال يـ: فقال الرب «: يقول السفر

 .  ))١١(( »  وعرشين سنةًه مئةُرش وتكون أيامَهو ب

 بعـد َرشَ، فكثـري مـن البـ ، بل الذي حدث هـو النقـيض مل حيدثولكن هذا 

َـ بحـسب مـا ذكـر العهـد  ، هم عن مئة وعرشين عاماُوزادت أعامر ذلك عاشوا

 .القديم ـ 

، وأن امئة ســنةَ عــاش مخــسٍ نــوحَ بــنَفقــد ذكــر ســفر التكــوين نفــسه أن ســام

 َ، وأن عـابرامئة وثالث سـنني، وكـذلك شـالح ابنـهَ عاش أربعٍ سامَ بنَأرفكشاذ

ٍبعمئة عاش أرٍ شالحَبن
 َش مئتـني وتـسعار عـ عـابَ بـنَ وثالثني سـنة، وأن فـالجَ

ُ سـنني، وأن رسَ فالج عاش مئتني وسبعَ بنَوُعَسنني، وأن ر  عـاش وُ رعـَ بـنَوجَ

ُ رسَ بنَ ناحورَ بنَ سنة، وأن تارحمائتي  .))٢٢((  سننيَوج كانت أيامه مائتني ومخسَ

 عــىل املائــة ْتَبــْرَالقــديم بعــد ذلــك أن آجــاهلم أوهنـاك غــريهم ذكــر العهــد 

 . والعرشين عاما

لظـاهرة اً كثـريا مـن املتناقـصات  ـ رمحـه اهللا ـ حـزمُبـنا ُهذا، وقد ذكر اإلمام

أن مـا بأيـدي  ـ فّدون تكلــ ، أثبتـت  والتكاذيـب الواضـحة يف العهـد القـديم

، واكتنفهـا القوم مـن كتـب يزعمـون نـسبتها إىل الـوحي، قـد غـشيها التحريـف

                                      
 .٦/٣ اإلصحاح )١(

َ يراجع)٢(   .٣٢ ـ ١٠اإلصحاح احلادي عرش : ُ



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٥١

٢٥١ 

 . ))١١(( البطالن من كل جانب

ــشيخ  ــة ال ــدي"وكــذلك ذكــر العالم ــت اهللا اهلن ــالط "ُّرمح ــريا مــن األغ  كث

والتناقضات والتحريفات التي وقعت يف العهدين القـديم واجلديـد، وذلـك يف 

 .  ))٢٢((   )إظهار احلق( فصول عديدة من كتابه القيم 

 : يام ييلً عنه هنا بعضا مما ذكره يف هذا الصدد، فننقلو

اآلية الثالثة عرش مـن اإلصـحاح الرابـع والعـرشين مـن سـفر صـمويل  -١

إمـا أن يكـون سـبع سـنني :  ً داوود وأخـربه قـائالوأتـى جـاد إىل« :  الثاين هكذا

 ويف اآلية الثانية عـرشة مـن اإلصـحاح احلـادي  ،الخ. ..» جوعا لك يف أرضك

 » إما ثـالث سـنني جوعـا «:  والعرشين من السفر األول من أخبار األيام هكذا

، وقد أقـر مفـرسوهم  ويف الثاين ثالث سنني،  ففي األول سبع سنني  ، آخرهإىل

 .  ))٣٣(( أن األول غلط

 اخلامس والسادس من سـفر صـموئيل الثـاين أن نيرصح يف اإلصحاح -٢

ــد حماربــة الفلــسط ــاء بتــابوت اهللا بع ــه الــسالم ج ، ورصح يف  نينييداوود علي

ث عرش والرابع عرش من الـسفر األول مـن أخبـار األيـام أنـه  الثالنياإلصحاح

 عــىل نــاظر ىخيفــ ، واحلادثــة واحــدة كــام ال جــاء بالتــابوت قبــل حمــاربتهم

                                      
دار ،  ومـا بعـدها١٣٨ / ١البـن حـزم ، األهواء والنحـلالفصل يف امللل و: َ يراجع)١(

 .        م١٩٩٦هـ ١٤١٦ط األوىل ، بريوت، الكتب العلمية

حتقيـق ، ، ومواضع متفرقة من الكتـابوما بعدها١٣٣ ص ١ج ، َ  يراجع إظهار احلق)٢(

 .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ط الثانية ، القاهرة ، دار الرتاث العريب، أمحد حجازي السقا. د

 .         ١/١٣٤إظهار احلق   )٣(



  االستشراق       

 ٢٥٢

٢٥٢  

 .  ))١١(( اإلصحاحات املذكورة فيكون أحدمها غلطا

وقع يف اآلية التاسعة من اإلصحاح الرابع والعرشين من سفر صمويل  - ٣

 هيودا مخسامئة ألف و، وبن ئة ألف رجل شجاعبنو إرسائيل كانوا ثامنام «:  الثاين

 ويف اآلية اخلامسة من اإلصحاح احلادي والعرشين من سفر  ،» رجل شجاع

وهيودا كانوا أربعامئة ،  فبنو إرسائيل كانوا ألف رجل شجاع « :امللوك األول 

 . ))٢٢((  » ألف وسبعني ألف رجل شجاع

السفر األول من أخبار األيام اآلية السادسة من اإلصحاح السابع من  ـ ٤      

ويف ،  » يئيل ثالثة أشخاصعي ، وبد وباكر، بالع : بنو بنيامني «:  هكذا

  ،ه األكرب بالعَ بنيامني ولدَدَول «:  اإلصحاح الثامن من السفر املذكور هكذا

 ويف اآلية » ، واخلامس رافا ، والرابع نوحهخ  والثالث أخر ،والثاين إشبيل

 ين من اإلصحاح السادس واألربعني من سفر التكوين هكذااحلادية والعرش

، وجريا ،  وإشبيل وباكر ، بالع ،: بنو بنيامني  « :)م ١٨٤٨نسخة سنة  (

 العبارات الثالث يفف،  » ردأو ، وحفيم، ومفيم ، وروش ، وإحيي ، ونعامن 

من ، حيث يفهم  يف العدد: والثاين ،  يف األسامء :األول ، من وجهني اختالف

ويفهم من الثالثة  ، ويفهم من الثانية أهنم مخسة ،  أن أبناء بنيامني ثالثةاألوىل

 . ))٣٣(( أهنم عرشة

  

                                      
  . ١/١٣٥ السابق )١(

 .   ١/٢٧٠ إظهار احلق )٢(

 .         ١/٢٧١ السابق )٣(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٥٣

٢٥٣ 

   ءما  ا  فا  د
 ا:  

آن الكريم القرٍّكل من  البارزة بني قصص األنبياء يف ومن أوجه االختالف

العهد القديم يتحدث عن األنبياء من العهد القديم ـ إضافة إىل ما سبق ـ؛ أن و

ّمنطلق أهنم غري معصومني، شأهنم شأن عامة الناس وأراذهلم، ومن ثم جيوز يف  ُ ّ َ

ِحقهم بل وينسب إليهم فعل املعايص واملنكرات، ويصفهم بأ
وصاف ال تليق َ

َ؛ حيث إهنم صفوة اهللا من خلقه، وأمناء وحيه تعاىل إىل البرش، كام بقدرهم ُ

قبائح، وينسب إليهم املساوئ والشناعات واملعايص واملحرمات، ينعتهم بال

َور، فضال عن نبي مرسل معصومُالتي ال تليق بإنسان حمرتم وق ٍّ. 

أما قصص القرآن وحديثه عن األنبياء ، فإنه حديث وقور ، من منطلق أن 

َاألنبياء صلوات اهللا عليهم وتسليامته قد عصم اهللا تعاىل ظواهرهم وبواطنهم  َ

ّن ارتكاب حمظور خيالف الرشع ، أو الوقوع يف حمرم يغضب الرب سبحانه م ُ
ِ

ّ ُ ِ

ْوتعاىل، ومن ثم فإنه يتحدث عنهم ويذكرهم بام يليق هبم من العصمة  َ

َ، وال ينسب إليهم إال الكريم من الفعال ، واملباح من األعامل لتبجيلوا
ِ

َ. 

 :عهد القديم      وها هي ذي بعض األمثلة عىل ما ذكرنا من مسلك ال

ِوسكر ، ـ ينسب سفر التكوين إىل نوح عليهم السالم أنه رشب اخلمر ١    

 :ّوتعرى، وهزئ به بعض أبنائه ، فقد جاء فيه 

َ وابتدأ نوح يكون فالحا وغرس كرما،«    َ ورشب من اخلمر، فسكر  ُ

 »كنعان عورة أبيه، وأخرب أخويه خارجا  ى داخل خبائه، فأبرص حام أبوّوتعر

 .))١١((  الخ. ..

                                      
 .        ٢٢ -٢٠/  اإلصحاح التاسع)١(



  االستشراق       

 ٢٥٤

٢٥٤  

 نَب ويصوره بصورة م الكذ÷ً ـ وينسب سفر التكوين أيضا إىل إبراهيم ٢

ِجترد من الغرية عىل عرضه،
ْ ْ َّ
ِ  دون ه، ويتكـسب مـن ورائهـازوجتـيتـاجر بوصار  َِ

ِالتفات إىل رضورة صيانة كرامت ًضـا حقـريا مـن الـدنيا َرَ، ليـصيب عهـاِه وكرامتٍ ً

هنـا إ: ه سـارة عـىل أن يقـول للنـاس عنهـاأتـوحطامها الفاين، حيث اتفق مع امر

وأن يكون هذا الكذب سلوكا مستمرا هلـام كلـام ، أخته وأن تقول عنه إنه أخوها

 . ، ليحصل له بذلك منفعة مادية كبرية ًدخال بلدا

 : يقول السفر عىل لسان إبراهيم 

هــذا معروفــك الــذي : ن بيــت أيب أين قلــت هلــاِ مــهني اهللاُ وحــدث ملــا أتــا«

 . )١( »هو أخي : ، يف كل مكان نأيت إليه قويل عنيّ إيلتصنعني

 : ام نفذا هذا النهج الدينء مرتنيويذكر السفر أهن

 ألن اجلـوع  فحدث جوع يف األرض فانحدر أبرام إىل مـرص ليتغـرب هنـاك ؛«

ًيف األرض كــان شــديدا ، وحــدث ملــا قــرب أن يــدخل مــرص أنــه قــال لــساراي 

أة حسنة املنظر ، فيكـون إذا رآك املـرصيون أهنـم إين قد علمت أنك امر: امرأته 

إنك أختـي ليكـون يل خـري : هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك ، قويل : يقولون 

 . بسببك ، وحتيا نفيس من أجلك 

�فحدث ملـا دخـل أبـرام إىل مـرص أن املـرصيني رأوا املـرأة أهنـا حـسنة جـدا ، 

إىل بيـت فرعـون ، ِخذت املرأة ُورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون ، فأ

ُفصنع إىل أبرام خريا بسببها ، وصار له غنم وبقر ومحري وعبيد وإماء وأتـن ومجـال ،  ً

فرضب الـرب فرعـون وبيتـه رضبـات عظيمـة بـسبب سـاراي امـرأة أبـرام، فـدعا 

                                      
   .١٣/اح اون) ١(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٥٥

٢٥٥ 

مـا هـذا الـذي صـنعت يب؟ ملـاذا مل ختـربين أهنـا امرأتـك؟ ملـاذا : فرعون أبرام وقال 

تي حتى أخـذهتا يل لتكـون زوجتـي؟ واآلن هـو ذا امرأتـك ، خـذها هي أخ: قلت 

 .   )١( »ًواذهب فأوىص عليه رجاال فشيعوه وامرأته وكل ما كان له 

ثم يتكرر هذا مع إبراهيم وزوجتـه ، فيتـرصفان نفـس التـرصف والـسلوك ـ 

َكام يذكر السفر ـ مع أبياملك ، ملك جرار 
ِ ِ

َ
)٢(  . 

 ، بعـد أن سـقتاه وين إىل لوط أنه زنى ـ حاشاه ـ بابنتيـهً ـ وأيضا ينسب سفر التك٣

ًمخرا ، حيث ظنتا أن األرض قد خلت ممن تستبقيان منه نسال  ً . 

ُ وصعد لوط من صوغر وسكن يف اجلبل ، وابنتاه معه ؛ ألنـه «: يقول السفر 

ــر  ــت البك ــاه ، وقال ــسكن يف صــوغر ، فيــسكن يف املغــارة هــو وابنت ُخــاف أن ي

ونـا قــد شـاخ ولــيس يف األرض رجـل ، ليـدخل علينــا كعـادة كــل أب: للـصغرية

ًاألرض ، هلم نسقي أبانا مخرا ونـضطجع معـه فنحيـي مـن أبينـا نـسال ، فـسقتا  ً ُ

 ومل يعلـم ًأبامها مخـرا يف تلـك الليلـة ، ودخلـت البكـر واضـطجعت مـع أبيهـا ،

د إين قـ: ، وحـدث يف الغـد أن البكـر قالـت للـصغرية باضطجاعها وال بقيامهـا

ًاضطجعت البارحة مع أيب ، نسقيه مخرا الليلة أيـضا فـادخيل اضـطجعي معـه ،  ً

ًفنحيي من أبينا نسال ، فسقتا أبامها مخرا يف تلك الليلة أيضا ، وقامـت الـصغرية  ً ً

واضطجعت معه ومل يعلـم باضـطجاعها وال بقيامهـا ، فحبلـت ابنتـا لـوط مـن 

 وهـو أبـو املـوآبيني إىل اليـوم ، ًأبيهام ، فولدت البكر ابنا ودعـت اسـمه مـوآب ،

ُّوالصغرية أيضا ولدت ابنا ودعـت اسـمه بـن عمـي ، وهـو أبـو بنـي عمـون إىل  ِّ َ ًْ َ ً

                                      
  .٢٠-١٢/١٠اح ) ١(

  . ١٨-٢٠/١را اح ) ٢(



  االستشراق       

 ٢٥٦

٢٥٦  

 . )١( »اليوم 

 فكيف يطلق اهللا نبيه ويرتكه ليواقع ابنتيه واحدة بعد األخرى ؟ 

إن هذه لفضائح وسوءات مل يستح كاتب السفر ـ قبحه اهللا ـ مـن تـسطريها ، 

سـبحانك : ونحن املسلمني نقـول .. ليهود والنصارى من تصديقها ومل خيجل ا

 .  هذا هبتان عظيم 

 بــصورة الرجــل الــذي خــان ÷ ـ ويــصور ســفر اخلــروج النبــي هــارون ٤

رسالة ربه التي أرسله هبا ، وتنكر ملبادئها التي يـدعو إليهـا ، حيـث ينـسب إليـه 

م عبـادة غـريه سـبحانه ،  أنه أعان بني إرسائيل عىل اإلرشاك باهللا ، ويرس هل÷

ًبأن صنع هلم عجال ليتخذوه إهلا معبودا من دون اهللا رب العاملني  ً ً . 

 وملا رأي الشعب أن موسى أبطأ يف النزول من اجلبل اجتمـع «: يقول السفر 

قم اصنع لنـا آهلـة تـسري أمامنـا ألن هـذا الرجـل : الشعب عيل هارون وقالوا له 

: ال نعلم ماذا أصـابه ، فقـال هلـم هـارون موسى الذي أصعدنا من أرض مرص 

انزعـوا أقـراط الـذهب التــي يف آذان نـسائكم وبنـاتكم وائتــوين هبـا ، فنـزع كــل 

فأخـذ ذلـك مـن الشعب أقراط الذهب التي يف آذاهنـن ، وأتـوا هبـا إيل هـارون ، 

ًأيدهيم وصوره باألزميل وصـنعه عجـال مـسبوكا هـذه آهلتـك يـا إرسائيـل : فقـالوا  ، ً

 . )٢( »إلخ  ... صعدتك من أرض مرصالتي أ

وأن ، َّبينام يرصح القرآن بأن السامري هو الذي صنع العجل لبنـي إرسائيـل 

M  Î  Í  Ì  Ë  Ê :فيقــول تعــاىل ، هــارون بــريء مــن هــذه الفعلــة 

                                      
)١ ( ٣٠-١٩/٢٧ .   

   . ٦-٣٢/١وج ) ٢(



  بني احلقيقة والتضليل

  ٢٥٧

٢٥٧ 
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رأة تـستحم يف قعـر  أنه رأى امـ÷ ـ وينسب سفر صمويل الثاين إىل داود ٥

 ، ِاحلثـيّى أوريـا ، وكانت زوجة ألحد جنوده يسمًدارها ففتن هبا، وشغفته حبا

ُفزنى هبا داود وختلص من زوجها بالقتـل، وأن فعلـه هـذا قـبح يف عينـي الـرب 

 . إلخ ... فعنفه عىل ذلك وتوعده 

وكــان يف وقــت املــساء أن داود قــام عــن رسيــره ومتــشى عــىل : يقــول الــنص 

وكانـت املـرأة مجيلـة . سطح بيت امللك فـرأى مـن عـىل الـسطح امـرأة تـستحم 

أليـست هـذه بثـشبع : داود وسأل عن املـرأة ، فقـال واحـد ًاملنظر جدا ، فأرسل 

ًبنت أليعام امرأة أوريـا احلثـي؟ فأرسـل داود رسـال ، وأخـذها فـدخلت إليـه ،  ِّ ِ
ّ

فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ، ثم رجعـت إىل بيتهـا ، وحبلـت املـرأة 

: إين حــبىل ، فأرســل داود إىل يــوآب يقــول : فأرســلت وأخــربت داود وقالــت 

ّسل إيل أوريا احلثى فأرسـل يـوآب أوريـا إىل داود ، فـأتى أوريـا إليـه ، فـسأل أر

: ّداود عن سالمة يوآب وسالمة الشعب ونجـاح احلـرب ، وقـال داود ألوريـا 

ّانزل إىل بيتك واغسل رجليك ، فخرج أوريا مـن بيـت امللـك وخرجـت وراءه 

ّحصة من عند امللك ، ونام أوريا عىل باب بيت امللك مع  ّ
مجيع عبيد سـيده ، ومل ِ

ّمل ينزل أوريا إىل بيته ، فقـال داود ألوريـا : ينزل إىل بيته ، فأخربوا داود قائلني  ّ :

إن التـابوت : ّأما جئت من السفر ، فلامذا مل تنزل إىل بيتـك؟ فقـال أوريـا لـداود 
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وإرسائيل وهيوذا ساكنون يف اخليام وسيدي يـوآب وعبيـد سـيدي نـازلون عـىل 

ــصحرا ــه ال ــرأيت؟ وج ــع ام ــطجع م ــل وأرشب وأض ــي آلك ــا آيت إىل بيت ء ، وأن

أقـم هنـا اليـوم : ّوحياتك وحياة نفسك ال أفعل هذا األمر ، فقـال داود ألوريـا 

ّأيضا وغدا أطلقك ، فأقام أوريـا يف أورشـليم ذلـك اليـوم وغـده ، ودعـاه داود  ً ً

فأكل أمامـه ورشب وأسـكره ، وخـرج عنـد املـساء ليـضطجع يف مـضجعه مـع 

 . بيد سيده وإىل بيته مل ينزل ع

ــا ، وكتــب يف  ــد أوري ــا إىل يــوآب وأرســله بي ّويف الــصباح كتــب داود مكتوب ً

ّاجعلـوا أوريـا يف وجـه احلـرب الـشديدة وارجعـوا مـن ورائـه : املكتوب يقول 

ّفيرضب ويموت ، وكان يف حمـارصة يـوآب املدينـة أنـه جعـل أوريـا يف املوضـع 

فخرج رجال املدينة ، وحاربوا يوآب ، فـسقط . الذي علم أن رجال البأس فيه 

ًبعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا احلثـي أيـضا ، فأرسـل يـوآب وأخـرب  ّ

عندما تفرغ من الكالم مـع : ًداود بجميع أمور احلرب ، وأوىص الرسول قائال 

ملاذا دنوتم : امللك عن مجيع أمور احلرب ، فإن اشتعل غضب امللك ، وقال لك 

ينة للقتال ، أما علمتم أهنم يرمون من عىل السور؟ من قتل أبيام لـك بـن من املد

بربوشـت؟ أمل ترمـه امـرأة بقعــة رحـى مـن عـىل الــسور فـامت يف تابـاص؟ ملــاذا 

ًقد مات عبدك أوريا احلثي أيضا : دنوتم من السور؟ فقل  ّ . 

ّفلام سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها نـدبت بعلهـا ، ت وملـا مـض ّ

ًوولدت لـه ابنـا ، وأمـا  املناحة أرسل داود وضمها إىل بيته ، وصارت له امرأة ،

 . )١( »األمر الذي فعله داود فقبح يف عيني الرب 

                                      
)١ (ا  ديح ا٢٦-٢وام ، : مح ا٩ ا  ١٢.  
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 أنه خالف أمر اهللا بأن تزوج بنساء ÷ ـ وينسب العهد القديم إىل سليامن ٥

ذا التـزوج مـنهن ، ولـيس هـمرشكات من األمم التـي هنـى اهللا عـن تـزوجيهن أو 

فحسب ، بل إن هؤالء النسوة املـرشكات قـد أملـن قلبـه إىل آهلـتهن ، فكـان بـذلك 

ًفاعال للرش يف عيني الرب ، ناقـضا للعهـد مـع اهللا ، عـىل مـا يـزعم العهـد القـديم ،  ً

   :وها هو ذا النص 

ــات « ــت فرعــون ؛ موآبي ــرية مــع بن ــة كث ــساء غريب ّ وأحــب امللــك ســليامن ن

ّوعمونيات وأدوميات وصـيد ّ ّونيات وحيثيـات ّ مـن األمـم الـذين قـال عـنهم . ّ

ُال تدخلون إليهم وهم ال يـدخلون إلـيكم ألهنـم يميلـون : الرب لبني إرسائيل  ُْ ْ ََ

قلوبكم وراء آهلتهم ، فالتصق سليامن وراء هؤالء باملحبة ، وكانـت لـه سـبعامئة 

يف من النساء الـسيدات وثالثامئـة مـن الـرساري ، فأمالـت نـساؤه قلبـه ، وكـان 

ْزمـان شـيخوخة ســليامن أن نـساءه أملــن قلبـه وراء آهلـة أ ، ومل يكـن قلبــه خــرىَ

ًكــامال مــع الــرب إهلــه كقلــب داود أبيــه، فــذهب ســليامن وراء عــشتورت إهلــة 

ّالصيدونيني وملكوم رجس العمونيني  وعمل سليامن الرش يف عيني الرب ومل . َْ

 . )١( »ًيتبع الرب متاما كداود أبيه 

نا مالمح صورة األنبياء يف العهد القديم ، فنرى هلم ـ عليهم وهكذا تبدو ل

، وتكتنفها املهانة ، وسريهتم  وتسليامته ـ صورة تعلوها غربةصلوات اهللا

تلطخها الشناعات، ومتلؤها املعايص واالنحرافات ، وتلفها القبائح 

 .واملنكرات املوبقات 

ا يف العهد القديم أما الصورة التي يرسمها هلم القرآن فهي عىل عكس م

                                      
  . ٦-١١/١إح .  اك اول ) ١(
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 .ًمتاما ، حيث نرى صورة يف القرآن وضاءة مرشقة ، وسرية محيدة طيبة 

َّوحديث القرآن املفصل عن األنبياء واملرسلني يسري يف اجتاه تقديرهم 

ُوإجالهلم ، وال غرو ؛ فهم صفوة البرش ، وآذان اخلري التي تلقت هدى الوحي 

 .إىل اخللق 

 .]٤٧: سورة ص[ M      Q  P  O  N  ML : ل       فسبحان اهللا القائ

فهذه بعض أوجه التباين واالختالف بني قصص األنبياء يف ..       أما بعد 

 .لقرآن الكريم ، ويف العهد القديما

ًوهذا القدر الذي ذكرنا يقطع بام ال يدع جماال للريب بأن العهد القديم مل 

ًيكن أبدا مصدرا للقصص يف القرآن الكريم، و  كان × أن القول بأن الرسولً

ٌ؛ زعم باطل ومتهافت ًتلميذا ناهبا للعهد القديم ْ.. 

فهل بعد هذا ال يزال يرص املسترشقون عىل زعمهم بأن قصص القرآن 

 ! .الكريم مأخوذ من العهد القديم ؟

M           1  0  /  .-   ,  +  *   )2L ]٥:  الكهف[ . 

َسبحانك َّاللهم َ َوبحمدك، ُ ِ ُأستغفرك َأنت، إال إله ال أن ُدأشه ِ
 .إليك ُوأتوب ِ
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  ملراجعا

 الطبعـة الثانيـة ، القاهرة-  مطبعة املدين، حممود حممد شاكر، أباطيل وأسامر-١

 .م ١٩٧٢

دار . حتقيــق حممــد عبــد القــادر عطــا.  ـ أحكــام القــرآن البــن العــريب املــالكي٢

 .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل . بريوت. الكتب العلمية

، حممـد رشيـف عـىل جريـشه/ د.  أساليب الغزو الفكري للعـامل اإلسـالمي-٣

 .القاهرة . دار اإلعتصام . الزيبق

. إبـراهيم خليـل أمحـد .  االسترشاق والتبشري وصلتهام باإلمربيالية العامليـة -٤

 .القاهرة . مكتبة الوعي العريب 

مكتبـة .  املتعال حممد اجلربيعبد/ د.  االسترشاق وجه لالستعامر الفكري -٥

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦الطبعة األوىل . القاهرة. وهبة

. حممود محدي زقزوق/ د. االسترشاق واخلليفة الفكرية للرصاع احلضاري-٦

 .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩الطبعة الثانية . القاهرة. دار املنار 

ــيهم-٧ ــا عل ــم وم ــا هل ــرشقون م ــرشاق واملست ــسباعي/ د.  االست ــصطفي ال . م

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الطبعة الثالثة . بريوت. اإلسالمياملكتب 

دار . ضـمن جمموعـة األعـامل الكاملـة. عباس العقاد.  اإلسالم دعوة عاملية-٨

 .م١٩٧٤الطبعة األوىل . بريوت. الكتاب اللبناين

مكتبة املنـار . عمر فروخ / ترمجة د. حممد أسد.  اإلسالم عىل مفرتق الطرق-٩

 .م١٩٧٤الطبعة السابعة . بالكويت

. مكتبـة وهبـة. حممـود محـدي زقـزوق/ د.  اإلسالم يف تصورات الغـرب-١٠

م ، وهــو عبــارة عــن ترمجــة لفــصول ١٩٨٧هـــ ١٤٠٧الطبعــة األوىل  . القــاهرة
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للمستـــرشق األملـــاين ، مـــوجز يف آداب علـــوم اإلســـالم «خمتـــارة مـــن كتـــاب 

  ."جوستاف بفانموللر"

أمحـد حجـازى / حتقيـق د. نـديتأليف الشيخ رمحـت اهللا اهل.  إظهار احلق-١١

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية . القاهرة. دار الرتاث العريب.السقا

دار . أنـور اجلنـدي.  إعادة النظر يف كتابـات العـرصيني يف ضـوء اإلسـالم-١٢

 .القاهرة. االعتصام

دار . مالـك بـن نبـي.  إنتاج املسترشقني وأثره يف الفكر اإلسالمي احلديث-١٣

 .م١٩٦٩هـ ١٣٨٨الطبعة األوىل . وتبري. اإلرشاد

الطبعــة . مــرص. دار املعــارف. عبــد احللــيم حممــود/ د.  أوربــا واإلســالم-١٤

 .الرابعة

دار . أمحد أبـو ملجـم وآخـرين/حتقيق د.  البداية والنهاية لإلمام ابن كثري -١٥

 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل . القاهرة. الريان للرتاث

 .القاهرة. دار هنضة مرص.  أمحد حسن الزيات. تاريخ األدب العريب-١٦

عمــر / مــصطفى خالــدي، د/ د.  التبــشري واالســتعامر يف الــبالد العربيــة-١٧

 .م١٩٨٦بريوت . صيدا. املكتبة العرصية. فروخ

تـصنيف جوزيـف شـاخت، كليفـورد بـوزورث، ترمجـة .  تراث اإلسـالم-١٨

الطبعــة . كويــتال.سلــسلة عــامل املعرفــة. حممــد زهــري الــسمهوري وآخــرين/د

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩الثالثة، املحرم 

ــيم-١٩ ــرآن العظ ــسري الق ــري.  تف ــن كث ــام اب ــريب. لإلم ــد الع ــاهرة . دار الغ الق

 .م١٩٩٣هـ ١٤١١

هـ ١٤١٣. بريوت. دار الكتب العلمية. للقرطبي.  اجلامع ألحكام القرآن-٢٠
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 .م١٩٩٣

ــالمي -٢١ ــامل اإلس ــارض الع ــتودارد.  ح ــوثروب س ــأليف ل ــ. ت ــة عج اج ترمج

هـــ ١٣٩٤الرابعــة.ط.بــريوت. دار الفكــر . تعليــق شــكيب أرســالن. نــوهيض

 .م١٩٧٣

. ترمجة عبد العزيز توفيق. ونيباومفون جر. جوستاف إ.  حضارة اإلسالم-٢٢

 .م١٩٩٧. القاهرة. اهليئة املرصية العامة للكتاب

الـسادسة . ط. مـرص. حممـد حـسني هيكـل، دار املعـارف/ د.  حياة حممـد-٢٣

 .عرشة

 ص  ، حممـد الغـزايل ،عن املسترشقنيادفاع عن العقيدة والرشيعة ضد مطـ  ٢٤

 . م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ ط اخلامسة  ، القاهرة ، دار الكتب اإلسالمية،١٧

 .لندن ، املنتدى اإلسالمي ، أمحد غراب . د،  ـ رؤية إسالمية لالسترشاق ٢٥

. اب اهلـاللسلـسلة كتـ. حممود حممـد شـاكر.  رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا-٢٦

 .م١٩٩١سبتمرب . الطبعة الثالثة. ٤٨٩العدد . دار اهلالل بالقاهرة 

حتقيــق شــعيب . البــن قــيم اجلوزيــة.  زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد-٢٧

الــسادسة . بــريوت ط. مؤســسة الرســالة. األرنــؤوط، عبــد القــادر األرنــؤوط

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢والعرشون 

مراجعـة وتـصحيح .  سـورة الرتمـذي سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن-٢٨

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤. بريوت. دار الفكر. صدقي حممد مجيل العطار

املكتـب . مـصطفى الـسباعي/ د.  السنة ومكانتهـا يف التـرشيع اإلسـالمي-٢٩

 .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨الثانية . بريوت ط. اإلسالمي

 ســنن النــسائي بــرشح احلــافظ جــالل الــدين الــسيوطي وحاشــية اإلمــام -٣٠
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 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧. القاهرة. ي، دار الريان للرتاث السند

. حتقيـق شـعيب األرنـؤوط وآخـرين.  سري أعالم النبالء لإلمـام الـذهبي -٣١

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢الثامنة . ط. بريوت. مؤسسة الرسالة 

دار الوفـاق، .  السرية النبوية البن هشام، حتقيق إبراهيم األبياري وآخرين-٣٢

 .بريوت

دار . زيـاد أبـو غنيمـة. يونية عـىل وسـائل اإلعـالم العامليـة السيطرة الـصه-٣٣

 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل . األردن. عامن

تـصدرها . جملـة األمـة. عبد القـادر عبـار.  شبابنا يف وجه اإلعصار الغريب-٣٤

الــسنة . العــدد اخلمــسون. رئاســة املحــاكم الــرشعية والــشئون الدينيــة يف قطــر

 .م١٩٨٤مرب هـ نوف١٤٠٥صفر . اخلامسة

 .القاهرة. دار الريان.  صحيح مسلم برشح النووي-٣٥

الطبعـة األوىل . بـريوت. دار الكتب العلميـة.  صفة الصفوة البن اجلوزى-٣٦

 .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩

ـــرشاقية-٣٧ ـــل شـــلبي/ د.  صـــور است ـــد اجللي . القـــاهرة. دار الـــرشوق. عب

 .م١٩٨٩هـ ١٤٠٥الطبعةالثانية 

. د الدوليــة خــالل القــرن الرابــع عــرش اهلجــري العــامل اإلســالمي واملكائــ-٣٨

 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الطبعة الثالثة . بريوت . مؤسسة الرسالة. فتحي يكن

خلصها ونقلهـا إىل العربيـة . ل شاتيليه.تأليف إ.  الغارة عىل العامل اإلسالم-٣٩

الطبعـة الرابعـة . املطبعة الـسلفية القـاهرة. ومساعد إليايف. حمب الدين اخلطيب

 .هـ١٣٩٨

، املنـصورة ، دار الكلمـة. للمؤلـف.  الغزو الفكـرى التحـدي واملواجهـة -٤٠
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٢٦٥ 

 .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١ط األوىل ، مرص 

دار الريـان . للحـافظ ابـن حجـر .  فتح البـاري بـرشح صـحيح البخـاري-٤١

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل . القاهرة

دة الـشعب جريـ. حممـد القـدويس.  الفرنيس السافل يف اجلامعة األمريكية-٤٢

 .م١٩٩٨مايو ١٩هـ ١٤١٩ حمرم ٢٣، ١٢٦٠عدد . املرصية

. حممـد البهـي/ د.  الفكر اإلسـالمي احلـديث وصـلته باالسـتعامر الغـريب-٤٣

 .الطبعة العارشة. القاهرة. مكتبة وهبة

ــــرشاق وأثرهــــا يف األدب العــــريب احلــــديث-٤٤ أمحــــد / د. فلــــسفة االست

 .مرص. دار املعارف. ساميلوفيتش

الطبعة اخلامسة عرش . بريوت. دار الرشوق. سيد قطب. الل القرآن يف ظ-٤٥

 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨

جامعـة الـدول . ترمجة حممـد بـدران. تأليف ول ديورانت.  قصة احلضارة-٤٦

 .م١٩٧٤العربية الطبعة الثالثة 

 .دار الكتاب املقدس يف الرشق األوسط.  الكتاب املقدس-٤٧

ــة-٤٨ ــب وقف ــاب جي ــرص.  كت ــالح منت ــ. ص ــرصيةجري ــرام امل ــدد . دة األه الع

 .م١٩٩٨ مايو ١٣هـ ١٤١٩حمرم ١٧ ، ٤٠٧٠٠

. هديـة جملـة منـار اإلسـالم اإلماراتيـة. أنـو ر اجلنـدي.  مؤلفات يف امليزان-٤٩

 .السنة احلادية عرشة. العدد اخلامس

دار . جمموعــة األعــامل الكاملــة. عبــاس العقــاد.  مــا يقــال عــن اإلســالم-٥٠

 .م١٩٧٤الطبعة األوىل . بريوت. الكتاب اللبناين

. بــريوت.دار الكتــاب العــريب. للهيثمــي.  جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد-٥١
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٢٦٦  

 .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة 

. مكتبـة لبنـان. حممد بن أيب بكـر بـن عبـد القـادر الـرازى.  خمتار الصحاح-٥٢

 .م١٩٨٨بريوت 

دار . وبذيلــه التلخــيص للــذهبي. للحــاكم.  املــستدرك عــىل الــصحيحني-٥٣

 .بريوت. املعرفة 

 .الطبعة الرابعة. مرص . دار املعارف. نجيب العقيقي.  املسترشقون-٥٤

املجلــس األعــىل للــشئون . زكريــا هاشــم زكريــا.  املستــرشقون واإلســالم-٥٥

 .م١٩٦٥هـ ١٣٨٥القاهرة . اإلسالمية

جريـدة . حممـد عـامرة / د.  املرشوع الصهيوين لتفكيك العرب واملسلمني-٥٦

 .م١٩٩٧ يوليو ٨هـ ١٤١٨ ربيع األول ٣، ١١٧٦عدد . ب املرصية الشع

 .الطبعة الثالثة. القاهرة. جممع اللغة العربية.  املعجم الوسيط-٥٧

دار إحيـاء الـرتاث . بإرشاف حممد شفيق غربال.  املوسوعة العربية امليرسة-٥٨

 .م١٩٦٥صورة طبق األصل من طبعة . العريب

 .القاهرة. دار األنصار. أنور اجلندي. املناهج موسوعة مقدمات العلوم و-٥٩

النـدوة العامليـة للـشباب .  املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة-٦٠

 .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩الطبعة الثانية . الرياض. اإلسالمي

 

 

***** 
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  س ات
  

             ا                       اع                         

 ....................................................................................... ٥  

 ٧ ............................... ء  ااق ور: ا اول

 ٩ ..................................... مفهوم االسترشاق واملسترشقني: املبحث األول

 ٩  ........................................................................االسترشاق يف اللغة 

  ١٠ .............................................................. االسترشاق يف االصطالح

 ١٣  ...............................................................املسترشق ال يكون عربيا 

 ١٤ ...................................... تاريخ االسترشاقإطاللة عىل :املبحث الثاين 

 ١٤ ..........................................................................نشأة االسترشاق 

 ١٧ ..................................... يف أوربا»  سترشاقاال «ُّتأخر ظهور مصطلح 

 ١٨ ....................................  بدايات االسترشاق كانت عىل أكتاف الرهبان

 ١٩ .............................. صورة اإلسالم يف الدراسات االسترشاقية القديمة

ًبقاء الروح العدائية لإلسالم مصاحبة ِ
 ٢٢ ......................  ملسرية االسترشاقُ

 ٢٣ ............................. تزايد اهتامم الغربيني باالسترشاق يف العرص احلارض

 ما ا : ا ٢٥ .............................................دوا 

 ٢٧ ......................................................................................... متهيد

 ٢٨ ......................................................... الدافع الديني:  املبحث األول 

ٍأ ـ دراسة اإلسالم من منطلق أنه دين معاد للنرصانية
ٌ ...........................  ٢٨ 

 ٣٠.................. اإلصالح الديني الكنيسب ـ دراسة اإلسالم بتأثري حركات 

 ٣٣ ............................  ج ـ دراسة اإلسالم من أجل القيام بتنصري املسلمني
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٢٦٨  

 ٣٨ ................................................... املسترشقون اليهود والدافع الديني

 ٤١........................................................ الـدافــع العلمي: املبحث الثاين 

دراســـة علـــوم الـــرشق اإلســـالمي يف خمتلـــف التخصـــصات : اجلانـــب األول

 ٤١..................... ونقلها إىل أوربا لتفيد منها يف النهوض احلضاري، العلمية

دراسة اإلسالم وعلومه من منطلق البحث العلمي النزيـه، دون : اجلانب الثاين

 ٤٤ ...........................................................................................يز حت

َنامذج من املسترشقني غري املتعصبني ، وبعض من أسلم منهم  ْ َ ِ................. ٤٥ 

 عىل » اإلنصاف « أو» املوضوعية «رضورة احلذر من الترسع يف إطالق وصف 

 ٤٨  ...................................عض عبارات املدح بحق اإلسالمكل من قال ب

ِ مـن املنـصفني ، ووصـفه إيـاه » جولد زهيـر « يف جعله » شكيب أرسالن «خطأ 

 ٤٩ ........................................................................ » سيد املدققني «بـ 

 ٥٣ قني ملن ينحو جانب اإلنصاف من زمالئهمِّتصدي الغرب وعموم املسترش

 ٥٣ ........................ من دالئل احلرب املعنوية ضد املنصفني من املسترشقني

 ٥٥ ........................... من دالئل احلرب املادية ضد املنصفني من املسترشقني

 ٥٨ ..................................................................... حجم الدافع العلمي

 ٥٩ ..................................................الدافع االستعامري: املبحث الثالث 

ِقدم النزعة الغربية الستعامر الرشق اإلسالمي ِ َِ..................................... ٥٩ 

ة الحــتالل الــرشق حاجــة االســتعامر إىل االستــرشاق يف املرحلــة التحــضريي

 ٦١...................................................................................اإلسالمي 

   ٦٢.  ..... حاجة االستعامر إىل االسترشاق يف مرحلة االحتالل الفعيل للبالد اإلسالمية

 ٦٦ ................ اتفاق الدول االستعامرية عىل أن اإلسالم خطر جيب مكافحته
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 ٦٨ .............  الصهيوين لفلسطني املسلمةدور االسترشاق يف خدمة االحتالل

ــتعامري  ــرشوع االس ــة امل ــرشاق خلدم ــسخري االست ــىل ت ــدل ع ــرية ت ــة خط وثيق

 ٧١ .....................................................................................اليهودي 

 ٧٦ ....................................................... الدافع السيايس: ع املبحث الراب

 ٧٦...................... حرص الدول الغربية عىل االسرتشاد بنصائح املسترشقني

 ٧٨ ......................خوف الغرب من صحوة إسالمية تعيد للمسلمني عزهتم 

 ٨٣ ................................................. يالدافع االقتصاد: املبحث اخلامس 

ا ا :ا ٨٧............................................. و  

 ٨٩..................................... نرش الكتب وإصدار املجالت: املبحث األول 

 ٨٩............................................................................... الكتب: أوال 

 ٩٤..............................................................................املجالت : ثانيا

 ٩٧..........................................................دور النرش االسترشاقية : ثالثا 

 ٩٩....................................... اجلامعات واملؤمترات العلمية: املبحث الثاين 

 ٩٩..................................................... ّكريس التدريس يف اجلامعة: أوال 

 ٩٩............................ كثرة أقسام االسترشاق ومعاهده يف جامعات الغرب

 ١٠٠........ ثني املنصفني لإلسالم يف اجلامعات الغربيةتضييق املجال عىل الباح

  ١٠٤ قيام املسترشقني بالتدريس يف اجلامعات املوجودة يف البالد العربية واإلسالمية

 ١٠٤ ........................... جناية اجلامعة األمريكية يف القاهرة يف حق اإلسالم

 ١٠٩ ............................................................... املؤمترات العلمية: ثانيا 

��١١٢االشرتاك يف املجامع العلمية الرسمية يف العامل اإلسالمي: املبحث الثالث  �

 ١١٢......................... أسباب التحاق املسترشقني باملجامع العلمية واللغوية
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ــ ــاهرة ودم ــي الق ــوا بمجمع ــذين التحق ــرشقني ال ــض املست َبع َْ ــداوهتم ، شق َ وع

 ١١٣ ..........................................................................لإلسالم ولغته 

 ١١٥ .......... املسترشقون ليسوا أصحاب كفاءات علمية يف معرفة لغتنا وديننا

 ١١٨ ...... استخدام تالميذ املسترشقني واملبرشين من الوطنيني: املبحث الرابع 

ِّرص أعداء اإلسالم عىل صناعة املفكر املستغرب من أبنـاء الـبالد اإلسـالمية ح

 ١١٨ ................................................................................... والعربية

 ١٢٢ .................................... " طه حسني "الفكر االسترشاقي يف كتابات 

ُ عىل خطى "د الرازق  عيل عب"  ١٢٥................................... " طه حسني "َ

 ١٢٧.................................................... " أمحد أمني "ٌاعرتاف خطري من 

 ١٢٨ ...................................................................خطورة هذه الوسيلة 

 ١٣٠.......................... إرساليات التبشري يف العامل اإلسالمي: لرابع املبحث ا

 اا ت  : اراا  اا ا  

١٣٥ .............................................................................. ا  

��١٣٧..........................�ّي لدى املسترشقنيواقع املنهج العلم: املبحث األول  �

َّادعاء املسترشقني أهنم يطبقون املنهج العلمي يف مجيع دراساهتم ِّ ........... ١٣٧ 

 ١٣٨  ... التزام املسترشقني باملنهج العلمي يكون يف جمال الدراسات غري اإلسالمية

 ١٤٠ .......... واإلنصاف منهج املسترشقني يف دراسة اإلسالم يفتقر إىل التجرد

، ثم التامس التأييد ، وتكوين آراء وافرتاضات مقدماراعتقاد أمو: املبحث الثاين

 ١٤٢ ........................................................................................... هلا

 ١٤٣ .................. موقف املسترشقني من ربانية اإلسالم مثال عىل هذا النهج

، ال مـن واقـع مـا ن اإلسالم بـام يتـصوره املستـرشقونالكتابة ع: املبحث الثالث
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 ١٤٦ ......................................................................... يعتقد املسلمون

 ١٤٨ .......................... الكذب وعدم حتري األمانة يف النقل: املبحث الرابع 

 ١٤٨ ................  عىل الكذب يف كتاباته" المانس "جرأة املسترشق القسيس 

 ١٥١ ................. " جولد زهير "ُّحتريف النقول وغياب األمانة العلمية لدى 

 ١٥٥ .... انتقاء املثالب وتضخيمها ، وإمهال احلقائق املنصفة: املبحث اخلامس 

 ١٥٥........................ " جاستون فييت "مسترشق لل » جمد اإلسالم «كتاب 

 ١٥٧....................  عن تاريخ اإلسالم" راينهارت دوزي " املسترشق كتاب 

 ١٥٧ ................................املسترشقون ال يعنيهم إال ما يشوه مجال اإلسالم 

 ١٦٠ .................. تمدةدراسة اإلسالم من غري مصادره املع: املبحث السادس 

َ، أو مـن واقـع بعـض فرقـه دراسـة اإلسـالم مـن واقـع املـسلمنيأ ـ األمثــال ، أو ِ

 ١١٦٠ ....................................................................... الشعبية الدارجة

 ١٦٢ .............................ني نصفاملغري ن وىل ما كتبه املسترشقب ـ االعتامد ع

 ١٦٣ ................................   ج ـ  االعتامد عىل األساطري واحلكايات الشائعة

 ١٦٦ ........................ دراسة اإلسالم بعقلية أوربية مسيحية: املبحث السابع 

ِّتصوير املسترشقني ألشخاص السرية حسب منطقهم الغريب وخياهلم العرصي
ِ ١٦٦ 

 ١٦٧ .................. كم عىل اإلسالم بمقاييس التصور الغريب لطبيعة الدين احل

 ١٧٠ ......................... وقفة مع املغالني يف تقدير املسترشقني : مناثاملبحث ال

 ١٧٠....................... يف الثناء عىل املسترشقني وتقديرهم " العقيقي "إرساف 

 ١٧١............................................................ دعوىمناقشة هادئة هلذه ال

 ١٧٣ ......................................... ٌ مردود عليه" أمني اخلويل "األستاذ كالم 

ا ا :ا  اءات اا  ر ..... ١٧٥  
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  ١٧٧......................................................................................... متهيد

 ١٧٩................................... × النيل من شخص الرسول: املبحث األول 

ِّوصم النبي : أوال   ١٧٩ ...................................................  بالشهوانية×ْ

 ١٨٦ .........................ة زينب بنت جحش  من السيد×حول زواجه : ثانيا 
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