المقدمة:
نَّسعدَّبنَّزيدَّمَّنا َّةَّ
نَّكلبَّبنَّوَّبَّرةَّم َّ
جَّبنََّّتيمَّاهللَّبنَّ َّرفيدةَّب َّ
تزوَّجتَّرَّهمَّبنتََّّالخزر َّ
ذات َّجمالَّ ،وكا َّن َّلها َّضرائرَّ ،فكنَّ َّيشتمنه َّا َّويعيِّرهنا َّويقَّلن َّلهاَّ :ي َّاَّ
ابن َّتميمَّ ،وكانت َّ َّ
عَّفالءَّ،فأرهقه َّاَّذلكَّمنَّضرائرهاَّ،فذهبتَّتشتكيَّذلكَّالحالَّأل َِّّمهاَّ،ولكن أمها نصحتها

بأن تبدأ هي بالسب والتعيير والشتم بما يسبُّونها بهََّّ.

تَّمنهنََّّ:ياَّعفالء َّ.
فجعلتَّرَّهمَّتع ِّيرَّضرائرهاَّبذلكَّ،وتقولَّلمنَّرأ َّ
فقالواَّلهاَّ:رمتني بدائها وانسلت.
ب َّ(َّ.)1
بَّعندَّالعر َّ
مثالَّيَّضر َّ
فذهبَّ ً َّ
كَّ
ت َّالموجَّهة َّإلى َّالدين َّاإلسالميَّ ،ومن َّيتتبَّع َّتل َّ
واليومَّ َّقَّد َّعظَّمت َّمَّوجةَّ َّالشبها َّ
فَّ
يوصمَّهباَّاإلسالمَّوشرائعهَّوأحكامهَّصباحََّّمساءَّ،ويتفكَّرَّ َّ
تَّالتيَّ َّ
تَّواإلشكاال َّ
الشبها َّ
أصولها َّوأوائل َّمن َّقالها َّيستطيع َّأن َّيالحظ َّوبكل َّسهولة َّأنَّ َّهذا َّالمثل َّينطبَّق َّعلىَّ
أصحاهباَّالمثيرينَّلهاَّ،فمنَّالواضحَّعملَّالمستشرقينَّمنَّيهودَّونصارىَّعلىَّاصطحابََّّ
ِّ
فَّميادينَّالفكرَّاإلسالميَّ،فقدَّحاولوَّاَّ
وضخهاَّ َّ
إشكاالهتمَّفَّدينهمَّوعيوهبمَّفَّعقائدهمَّ
سَّ
تَّرجال َّالدينَّ ،وإن َّاختلف َّقيا َّ
تَّوشهوا َّ
أن َّيلبسواَّاإلسالم َّثياهبم َّالتي َّمزقتها َّالشبها َّ
نَّ
نَّاآلخرَّ،فكثي َّرَّمنَّالمستشرقي َّ
بَّمعَّالجسمَّالجديدَّ،وإنَّاختلفتَّأصولَّكلَّدينَّع َّ
الثو َّ
حينَّينظرونَّإلىَّاإلسالمَّينظرونَّبعيوهنمَّوبواقعهمَّالَّبم َّاَّهوَّاإلسال َّمَّفَّحقيقتهَّوواقعه ََّّ،
ن َّاإلهبار َّوالدهش َّةَّ
ن َّذلك َّبشكلَّ َّاستعراضي َّخاص؛ َّلخلق َّنوع َّم َّ
ثم َّنجدهم َّيتحدَّثون َّع َّ
ب َّالمنحولة َّوالمعاين َّالمكذوبة َّمعَّ
حتى َّينقدح َّف َّذهن َّالمتل ِّقي َّقوة َّتناسب َّتلك َّالثيا َّ
روح َّمن َّاالهنزامية َّالنفسية َّف َّنفوس َّالشبابَّ َّالمسلم ََّّ ،ووضع َّحواج َّزَّ
وبث َّ َّ
اإلسالمَّ ِّ َّ ،
وحوائلَّدونَّمنَّيف ِّكرَّفَّالدخولَّفيهَّمنَّغيرَّأهلهَّخاصةَّمنَّاألوربيين ََّّ.
ت َّوأساليبهمَّ ،وما َّأقبحها َّمنَّ
ت َّمثيري َّالشبها َّ
إنه َّاإلسقاط َّبعينهَّ ،واحد َّمن َّتقنيا َّ
تقنية!َّ
فَّ
وف َّهذه َّالورقة َّنريد َّتسليط َّالضوء َّعلى َّإسقاطاهتم َّوحيلهمَّ ،ضاربين َّبأسهمنا َّ َّ
تَّوحتىَّاليومَّ.
ثَّاالستشراقي؛َّإذَّهمَّسلفَّمنَّبعدهمَّممنَّيثيرَّالشبها َّ
الرتا َّ
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ويقتصر َّعملنا َّف َّهذه َّالورقة َّعلى َّبيان َّاإلسقاط َّدون َّالتعرض َّإلبطال َّأصل َّالشبه َّةَّ
وحقيقةَّاإلشكالَّكيالَّيطولَّالبحث ََّّ.
باطالَّوارزقناَّاجتنابه ََّّ.
فاللهمَّأرناَّالحقَّحقاَّوارزقناَّاتباعهَّ،وأرناَّالباطلَّ ً َّ
تمهيد:
ب َّله َّاإلمام َّأب َّو َّعبي َّدَّ
ت َّبه َّالركبانَّ ،وقد َّبو َّ
(رمتني َّبدائها َّوانسلت) َّمثلَّ َّعربيَّ َّطار َّ
ب َّتعيير َّاإلنسا َّنَّ
القاسم َّبن َّسالم َّ َّ(224هـ) َّرحمه َّاهلل َّف َّكتابه َّاألمثال َّباًَّبا َّسماه"َّ :با َّ

صاحبهَّبعيبَّهوَّفيه"َّ،ومماَّقالَّفيه"َّ:وللعامةَّف َّهذاَّمثلَّمبتذَّلَّ،وهوَّقولهمَّ:عيرَّبجي َّرَّ
بجرهَّ،نسيَّبجيرَّخربهَّ،ومنهَّالبيتَّالسائرَّفَّالناسَّللمتوكلَّالكناينَّثمَّالليثي ََّّ:
عارََّّعليكَّإذاَّفَّعلتََّّعَّظي َّمَّ

الَّتنهََّّعنَّخلقََّّوتركبَّمَّثلَّهَّ

قَّ
بَّالفاس َّ
بَّللرجلَّيعي َّ
قالَّاألصمعيَّ:ومثلهَّقولهمَّ:محرتسَّمنَّمثلهَّوهوَّحارسَّ.يضر َّ
لفعلهَّ،وهوَّأخبثَّمنهَّ.
فَّ
ف َّتبصر َّالقذاة َّ َّ
ف َّبعض َّالحكمةَّ :كي َّ
إن َّ َّ
قال َّأبو َّعبيدَّ :ومنه َّالحديث َّالذي َّيَّروى َّ َّ
نَّ
خير َّ-أو َّع َّ
عين َّأخيك َّوتدع َّالجذع َّالمعرتض َّف َّحلقك؟!َّوروي َّعن َّمطرف َّبن َّالشَِّّ َِّّ
غيره َّمن َّالعلما َّءَّ -أنّه َّقال َّألصحابهَّ :لو َّكنت َّعن َّنفسي َّراضيًَّا َّلقليتكمَّ ،ولكني َّعنها َّغي َّرَّ
راضَّ.
وفَّبعضَّاآلثارَّ:البالءَّموكلَّبالقولَّ،وهوَّمعَّهذاَّمنَّأمثالهمَّالسائرةَّ.وقالَّإبراهي َّمَّ
إال َّالمخافة َّإن َّأَّبتلَّى َّبهَّ .وقالَّ
بَّ ،فما َّيمنعني َّمن َّعيبه َّ ّ َّ
النخعيَّ :إين َّألرى َّالشيء َّمما َّيعا َّ
رجالَّبرضاعَّالغنمَّلخشيتََّّإنَّأرضعها ََّّ.
تَّ ً َّ
عمروَّبنَّشرحبيلَّ:لوَّعيَّّر َّ
ومنَّأمثالهمَّفَّهذاَّ:الَّتسخرَّمنَّشيءَّفيحورَّبك" َّ(َّ.)1
ومنَّذلكَّقولَّالناسَّاليومَّ:كلََّّيرىَّالناسَّبعينَّطبعهَّ.
وهذا هو اإلسقاط الذي نتحدث عنه ،فما معنى اإلسقاط إذن؟
تَّراجحَّهو"َّ:مالحظةَّالسلوكَّالظاهرَّللغيرَّمنَّإنسا َّنَّ
اإلسقاطَّكماَّيقولَّأحمدَّعز َّ
وحيوان َّوتأويله َّعلى َّأساس َّمن َّخرباتنا َّالشعورية َّنحنَّ ...وهو َّمنهج َّيَّفرتض َّأنَّ َّالغيرَّ
سَّ
يشعرون َّكما َّنشعرَّ ،ويف َِّّكرون َّكما َّنفكرَّ ،ويسلكو َّن َّكما َّنسلك َّنحن َّلو َّوَّجَّدوا َّف َّنف َّ
( )1األمثل (
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ت َّالنفسية َّف َّكتابهَّ ،وضبط َّتعريف َّهَّ
ظروفنا"(َّ .)1وقد َّعدَّه َّأحدَّ َّالحيل َّالخداعية َّعند َّاألزما َّ
بقوله"َّ:حيلةَّالَّشعوريةَّتتلخصَّفَّأنَّينسبَّاإلنسانَّعيوبهَّونقائصهَّورغباتهَّالمستكره َّةَّ
ومخاوفه َّالمكبوتة َّالتي َّال َّيعرتف َّهبا َّإلى َّغيره َّمن َّالناس َّأو َّاألشياء َّأو َّاألقدار َّأو َّسوءَّ
تنزيها َّلنفسه َّوتخ ُّف ًَّفا َّمما َّيشعر َّبه َّمن َّالقلق َّأو َّالخجل َّأو َّالنقص َّأوَّ
الطالعَّ ...وذلك َّ ًَّ
فَّ
رت َّ
الذنب"(َّ.)2فباإلسقاطَّيحكمَّالمرءَّعلىَّنفسهَّمعَّأنهَّفَّالظاهرَّيحكمَّعلىَّغيرهَّ،ويع َّ
بشناعاتهَّوعيوبهَّبينماَّهوَّفَّالظاهرَّينسبهاَّإلىَّاآلخرين َّ(َّ.)3
ولكن هل هذا المنهج صحيح أو خطأ؟
ثَّ
جَّبالصحة َّإن َّكان َّهناك َّتطابق َّبين َّحال َّالباحث َّوما َّيبح َّ
قد َّنحكم َّعلى َّهذا َّالمنه َّ
تَّووسائل َّالتفكيرَّ ،ولكنَّ
تَّالنفسية َّوالدوافع َّوالرغبا َّ
فيه َّمن َّحيث َّالظروف َّوالمواصفا َّ
ثَّ
ال َّمجال َّللقول َّبصحته َّحين َّاختالف َّحقل َّالبحث َّوالدراسة َّتما ًَّما َّعن َّحال َّالباح َّ

وتفكيرهَّودينهَّونفسياته ََّّ.

ت َّراجح"َّ :فـهذا َّاإلسقاط َّطبيعي َّومشروع َّمتى َّكان َّالباحث َّيقرتبََّّ
يقول َّأحمد َّعز َّ
يَّ
ثَّفَّالسنَّوالخربةَّوالطباعَّووجهةَّالنظرَّوطريقةَّالتفكيرَّونوعَّالحضارةَّالت َّ
منَّالمبحو َّ
جَّ
أيضاَّ ...ولهذا َّيجب َّالحذر َّحين َّنتبع َّهذا َّالمنه َّ
يعيشان َّفيهاَّ ،بل َّوفَّالتكوينَّالجسمي َّ ً َّ
ت َّالقديمة َّوالبائدة َّعن َّطريق َّدراسة َّماَّ
ت َّاألمم َّوالجماعا َّ
اإلسقاطي َّف َّدراسة َّعقليا َّ
خلَّفوهَّمنَّآثارَّعقليةَّوفنية"(َّ.)4
نَّ
ن َّوأذناهبم َّم َّ
ولكننا َّنجد َّهذه َّالصفة َّهبذه َّالحالة َّالمذمومة َّف َّأساليب َّالمستشرقي َّ
الحداثيينَّوفَّمناهجهم ََّّ.
ت َّالمزعزعة َّواالفرتاءاتََّّ
المشوهة َّوالتشكيكا َّ
ت َّ
ن َّاألكاذيب َّوالشبها َّ
وكثير َّم َّ
ِّ
سَّ
ومنهجا َّهي َّمن َّدسائس َّالمستشرقينَّ ،فمن َّيدر َّ
ًَّ
المربَّكة َّلدين َّاإلسالم َّعقيد ًَّة َّوشريع ًَّة َّ
تاريخهم َّوكتبهم َّودينهم َّويرزقه َّاهلل َّالبصيرة َّفيها َّيرى َّأن َّما َّلطخوا َّبه َّصورة َّاإلسالم َّمنَّ
ت َّليس َّبشيء َّسوى َّإسقاط َّلشبهاهتم َّوعيوهبم َّوإشكاالهتم َّعلى َّدينَّ
ت َّواالفرتاءا َّ
الشبها َّ
بَّالالبسَّفيه َّمَّ
اإلسالمَّ،وليسَّهوَّبإسقاطَّمجردَّ،بلَّهوَّإسقاطَّمدروسَّواعََّّبحيثَّيكذ َّ
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بَّالبحثَّوهوَّيعل َّمَّأنهَّيكذبَّ،فهمَّيكذَّبون؛َّألهنمَّفَّكثيرَّمنَّاألحيانَّصنعوَّاَّللكذبَّ
ثو َّ
الَّلكونَّدينَّاإلسالمَّغيرَّواضحَّأوَّمليءَّبالشبهاتََّّ
واالفرتا َّءَّعلىَّدينَّاإلسال َّمَّفحسبَّ َّ،
ت َّكما َّيريدون َّأن َّيصورواَّ،ويصدق َّعليهم َّما َّقاله َّفيهم َّنيتشه"َّ :ال َّيخطئو َّنَّ
واإلشكاال َّ
أحرارا َّف َّأن َّيكذبوا َّبرباء َّةَّ
ًَّ
فقط َّف َّكل َّجملة َّيقولوهناَّ ،بل َّيكذبونَّ ،أيَّ :إهنم َّلم َّيعودوَّا َّ

وبسببَّالجهل"(َّ.)1

والضعفَّوالجبنَّوالشعورَّبالنقصَّأمامَّقوةَّالمنظومةَّاإلسالميةَّبعقائدهاَّوشعائره َّاَّ
ىَّ
منجى َّله َّمن َّالحيرة َّوعد َّم َّالقدرة َّعل َّ
ى َّإسقاط َّعيوبه َّعلى َّاإلسالم َّ ًَّ
جعل َّمنهم َّمن َّير َّ
نَّ
ن َّاإلسالم َّبكليتهَّ ،كيف َّوقد َّأجربهم َّالواقع َّعلى َّأن َّيقفوَّا َّمندهشي َّ
إبطال َّأو َّنقض َّدي َّ
ثَّهوَّأو َّلَّ
متعجبينَّأمامَّسرعةَّانتشارَّاإلسال َّمَّبقوةَّأفكارهَّوعقائدهَّوشرائعهَّومنهجه؛َّحي َّ
َِّّ
ىَّ
انتشارا َّف َّالعالم َّحتى َّاليومَّ ،بينما َّتنحسر َّأدياهنم َّوعقائدهم َّعلى َّأنفسهمَّ ،وتبق َّ
ًَّ
األديا َّن َّ

معابدهاَّودورَّعبادهتاَّخاويةَّعلىَّعروشهاَّوآبارهمَّمعطلةَّعنَّسقاهتا َّ(َّ!)2

ىَّ
يقول َّأَّ .دَّ .محمد َّأمحزون"َّ :إن َّالمستشرقين َّف َّكثير َّمن َّاألحيان َّيحكمون َّعل َّ
نَّ
بدال َّم َّ
اإلسالم َّوالتاريخ َّاإلسالمي َّمعتمدين َّعلى َّقيمهم َّومقاييسهم َّالثقافية َّالخاصةَّ ً َّ ،
ئ َّالمجتمع َّاإلسالميَّ ،وال َّشك َّأ َّنَّ
ف َّومباد َّ
االعتماد َّعلى َّالمصادر َّالتاريخية َّوأعرا َّ
ثَّالتاريخي َّةَّوفقَّمقتضياتََّّ
مصدرَّالخطأَّفَّمنهجهمَّهوَّالتدخلَّبالتفسيرَّالخاطئَّلألحدا َّ
وأحوال َّعصرهم َّالذي َّيعيشون َّفيهَّ ،دون َّأن َّيراعوا َّظروف َّالعصر َّالذي َّوقعت َّفي َّهَّ
الحادثةَّ،وأحوالَّالناسَّوتوجهاهتمَّفَّذلكَّالوقتَّ،والعقيدةَّالتيَّتحكمهمَّويدينونَّهبا ََّّ.
وبصرف َّالنظر َّعن َّالحقد َّوالتعصب َّلديهم َّيمكن َّالقول َّبأن َّسبب َّانحراف َّمنهجه َّمَّ
الَّ
ت َّالخالفة َّاإلسالمية َّعندهم َّ َّ
س َّالفاسدَّ ،فلما َّكان َّ
ومن َّاتبعهم َّف َّهذا َّالطريق َّهو َّالقيا َّ
ب َّرسول َّاهلل َّصلى َّاهلل َّعليه َّوسلم َّمجردَّ
تختلف َّعن َّأية َّحكومة َّمذهبيةَّ ،وكأن َّأصحا َّ
يَّ
س َّف َّالمطامع َّوالكيد َّالسياسيَّ ،فإن َّالخالف َّالذ َّ
أشخاص َّال َّيختلفون َّعن َّسائر َّالنا َّ
وقع َّبينهم َّال َّيعدو َّف َّنظر َّهؤالء َّأن َّيكون َّأزمة َّصراع َّعلى َّالسلطة َّمن َّذلك َّالذي َّتشهدَّ
تَّاألوربيةَّفَّالعصورَّالمتأخرة ََّّ.
الحكوما َّ

( )1عدو ارمميح (فقر .)38 :
( )2ينظر :اإلمقلط فال منل ج ارممتشرقيس وارمنشريس ،شوقال أنو خلي (
ار تلب فال ه ارورقة ارنحثية.
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 ،)15:وقاد أفادم ماس ا ا

فمثال َّعندما َّيعرض َّالمستشرق َّالفرنسي َّ(المنس) َّلحادثة َّسقيفة َّبني َّساعدة َّ-وهيَّ
ً َّ
سابقة َّرائعة َّلتطبيق َّالشورى َّاإلسالمية َّحيث َّاقتنعت َّاألكثرية َّبرأي َّاألقليةَّ ،-فإن َّصو َّرَّ
تشوه َّرؤيت َّهَّ
ت َّف َّالبالط َّالفرنسي َّف َّالقرنين َّالخامس َّعشر َّوالسادس َّعشر َّ َِّّ
المؤامرا َّ
ن َّالمهاجرين َّواألنصار َّقد َّبل َّغَّ
ث َّالسقيفةَّ ،حين َّيزعم َّأن َّالصراع َّحول َّالخالفة َّبي َّ
ألحدا َّ
غايته َّمباشرة َّبعد َّوفاة َّالرسول َّصلى َّاهلل َّعليه َّوسلمَّ ،وأن َّأبا َّبكر َّوعمرَّتآمراَّعلىَّانتزاعَّ
الخالفةَّوالتعاقبَّعليهاَّلغيرَّصالحَّعلي"(َّ.)1
وبعد :حان الوقت لنسلط الضوء على بعض الشبهات التي تعامل فيها المستشرقون
بهذا المنهج ،منتهجين بذلك منهج االختصار ،فبعض الربيع ببعض العطر يختصر ،فمن
أهم إسقاطاتهمَّ:
 -1دعوى أن دين اإلسالم دين محمدي:
الَّ
كثيراَّمنَّالمستشرقينَّيتشبثونَّهبذاَّاالسمَّعندم َّاَّيتحدثونَّعنَّدينَّاإلسالمَّ،و َّ
نجدَّ ًَّ

يسمونهَّباسمَّاإلسالمَّوالَّبغيرهَّ،وهذاَّنوعَّإسقاطَّللحالةَّالمعيبةَّفَّالدينَّالنصراينَّ،فه َّمَّ
يسمون َّه َّبالدين َّالمسيحي َّمنسوًَّبا َّإلى َّالمسيح؛ َّإذ َّهو َّإله َّعندهم َّوهو َّا َّلمرجع َّوا َّلمعبود ََّّ،
ُّ
قَّ
بشرا َّكان َّيأكل َّالطعام َّويمشي َّف َّاألسوا َّ
وال َّشكَّ َّأن َّكون َّالمعبود َّف َّالديانة َّالمسيحية َّ ًَّ

تَّالتيَّيتمَّنقاشهاَّعندَّدراسةَّالدينَّالمسيحيَّ.
لهوَّمنَّأكربَّاإلشكاال َّ

بَّ
والمسيح َّعليه َّالسالم َّف َّالديانة َّالنصرانية َّهو َّالمتكلم َّبما َّف َّاإلنجيلَّ ،ال َّر َّ
سَّ
المسيح؛ َّولذا َّلم َّيبذل َّالباحثون َّفيه َّكبير َّجهد َّلنسبته َّإلى َّالمسيح َّعليه َّالسالمَّ ،بعك َّ
بَّمنزلَّ
حال َّالنبي َّمحمد َّصلى َّاهلل َّعليه َّوسلمَّ ،فالقرآن َّالكريم َّالذي َّجاء َّبه َّأخرب َّأنه َّكتا َّ
بَّالعالمينَّ،محفوظَّمنَّالشكَّوالريبَّوالخطأَّوالزيفَّ.
منَّر َّ
ولكننا َّنجد َّالمستشرقين َّمصرين َّعلى َّتسمية َّاإلسالم َّبالدين َّالمحمدي؛ َّليصموَّاَّ
بَّواإلشكاالتَّ،ومنَّذلكَّنجدَّتسميةَّكثيرَّمنهمَّكتبهمَّعنَّاإلسال َّمَّ
اإلسالمَّبتلكَّالعيو َّ
هبذا َّاالسمَّ ،كتسمية َّالمستشرق َّجب َّكتابه(َّ :المذهب َّالمحمدي)َّ ،وتسمية َّجولدتسيه َّرَّ
تَّمحمدية)َّ،وتسميةَّالمستشرقَّشاختَّكتابه(َّ:أصولَّالفقهَّالمحمدي)َّأوَّ
كتابه(َّ:دراسا َّ
(أصول َّالشريعة َّالمحمدية)َّ ،وتسمية َّالمستشرق َّجون َّجرونباو َّم َّكتابه(َّ :األعيا َّدَّ
المحمدية)ََّّ.

( )1تحقيق مواقف ارصحلنة فال ارفتنة مس روايلم اإلملص ارطنر وارمحدثيس (
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فَّ
عظيما َّجدَّا َّ َّ
ًَّ
ث َّرقيَّا َّ
يقول َّالمستشرق َّإدوارد َّمونتيه"َّ :إن َّالدين َّالمحمدي َّقد َّأحد َّ

أسيرا َّحولَّ
ن َّقيوده َّالتي َّكانت َّتجعله َّ ًَّ
تدرج َّالعاطفة َّالدينيةَّ ،فقد َّأطلق َّالعقل َّاإلنساين َّم َّ
المعابد َّبين َّأيدي َّالكهنة َّمن َّذوي َّاألديان َّالمختلفة"(َّ .)1وقال َّالخوري َّالحداد("َّ :)2إ َّنَّ

الدعوةَّالمحمديةَّكانتَّفَّالعهدَّالمكيَّكتابيةَّإنجيليةَّتوراتيةَّمسيحيةَّيهوديةَّ،وإنَّالقرآ َّنَّ
نسخة َّعربية َّمن َّالكتب َّالسماوية َّالسابقةَّ ،المنزلة َّعلى َّاألنبياء َّالسابقينَّ ،ومقتبس َّمنها ََّّ،
وإنهَّكتابيَّتورايتَّإنجيليَّيهوديَّنصراينَّفَّموضوع َّهَّومصادرهَّوقصصهَّوجدله"(َّ.)3
كثيرا َّمن َّالمستشرقين َّالمسيحيين َّينسبون َّالدين َّاإلسالمي َّإلى َّالنبيَّ
وهكذا َّنجد َّ ًَّ

ل َّذلكَّ
ن َّهذه َّالنسبة َّودراسة َّبطالهنا َّوتفصي َّ
هلل َّعليه َّوسلمَّ ،وبغض َّالنظ َّر َّع َّ
محمد َّصلى َّا َّ
فليس َّهو َّمجال َّبحثنا؛ َّإال َّأن َّالمقصود َّمن َّنسبة َّالدين َّإلى َّمحمد َّواضح َّف َّجعله َّدينًاَّ

يَّ
بشريَّا َّلعبت َّبه َّاأليدي َّالبشريةَّ ،حاله َّحال َّاألديا َّن َّالتي َّاخرتعها َّالبشر َّأو َّنالتها َّأيد َّ
جَّ
قائال"َّ:والمنهجَّاإلسقاطيَّهوَّالمنه َّ
التالعبَّوالتحريفَّ،وعلىَّهذاَّيعلقَّحسنَّحنفيَّ ً َّ
الذي َّيسقط َّفيه َّالمستشرق َّمن َّذاته َّعلى َّالموضوعَّ ،فتتحول َّذاته َّإلى َّموضوعَّ ،كما َّه َّوَّ
الحال َّف َّالنرجسيةَّ ،وتتحول َّالموضوعية َّالخالصة َّإلى َّذاتية َّخالصةَّ ،فيسمى َّاإلسال َّمَّ
مثالَّ:المحمديةَّ،كماَّفعلَّجبََّّقياساَّعلىَّالمسيحي َّةَّنسبةَّإلىَّالمسيحَّأوَّالبوذيةَّنسبةَّإلىَّ
بوذا َّأو َّالكونفوشوسية َّنسبة َّإلى َّكونفوشيوس َّأو َّالتاوية َّنسبة َّإلى َّتاوَّ ...مع َّأن َّاإلسالمَّ
غير َّمشتق َّمن َّاسم َّالرسول َّمحمد َّصلى َّاهلل َّعليه َّوسلمَّ ،بل َّمن َّلفظَّ :سلمَّ ،أيَّ:
االستسالمَّهلل" َّ(َّ.)4
فاجتماع َّالمستشرقين َّومن َّبعدَّهم َّمن َّتأثر َّهبم َّمن َّالحداثيين َّوغيرهم َّعلىَّتسميةَّ
نَّ
ض َّعن َّاسمه َّ(اإلسالم) َّهو َّإسقاط َّمن َّالمستشرقي َّ
اإلسالم َّبالدين َّالمحمدي َّواإلعرا َّ
النصارىَّالَّغير ََّّ.
 -2دعوى أن القرآن من صنع محمد:
كان َّمن َّمزاعم َّالمشركين َّأن َّالقرآن َّإفك َّافرتاه َّالنبي َّصلى َّاهلل َّعليه َّوسلم َّوأعان َّهَّ
ت َّمن َّالمألوف َّعن َّدَّ
آخرون َّعليهَّ ،ورغم َّأن َّهذا َّاالفرتاء َّقد َّأبطل َّمن َّحينه َّإال َّأنه َّبا َّ
.)245 :

( )1نق( عس :اررمو اريظيص نأق(ص أع(ص ارممتشرقيس وارمف ريس اريرب (
( )2و و امص ممتيلر أخفى صلحنه شخصيته خلفه.
( )3ينظر :ارقرآس وارمنشروس ،محمد عز دروز ( .)94 :
( )4مقل نينواس :منهج اإلمقلط ابمتشراقال فال صحيفة إي(ف:
https://elaph.com/Web/NewsPapers/2018/10/1223063.html
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هللَّ
ت َّالزعمَّ ،فيدعي َّكثير َّمنهم َّأن َّالقرآن َّمن َّتأليف َّمحمد َّصلى َّا َّ
المستشرقين َّتكرار َّذا َّ
عليهَّوسلمَّمثلَّغوستافَّلوبونَّوويلزَّوغيرهم َّ(َّ.)1
وإذا َّأدرنا َّعدسة َّالبحث َّلننظر َّف َّالدين َّالنصراين َّوجدنا َّهذا َّاإلشكال َّمغروس َّفَّ
نَّ
بَّالمقدسَّلمَّيك َّ
يَّالكنسيَّأنَّالكتا َّ
التاريخَّالنصراينَّ،فقدَّقررَّرسميَّاَّفَّمجلسَّكانرتبر َّ
يَّ
فَّالبش َّر َّ(َّ،)2يقولَّاألستاذَّمحمدَّأبوَّزهرة"َّ:وهذهَّاألناجيلَّاألربعةَّهيَّالت َّ
خاليًَّاَّمنَّتزيي َّ
تعرتف َّهبا َّالكنائس َّوتقرها َّالفرق َّالمسيحية َّوتأخذ َّهباَّ ،ولكن َّالتاريخ َّيروي َّلناَّأنه َّكانتَّ
فَّالعصورَّالغابرةَّأناجيلَّأخرىَّقدَّأخذتَّهباَّفرقَّقديمةَّوراجتَّعندهاَّ،ولمَّتعتنقَّكلَّ
ب َّديصان َّإنجيل َّيخالف َّبعض َّهَّ
ب َّمرقيون َّوأصحا َّ
فرقة َّإال َّإنجيلهاَّ ،فعند َّكل َّمن َّأصحا َّ
ح َّف َّزعمهم ََّّ،
ف َّهذه َّاألربعةَّ ،وهو َّالصحي َّ
ب َّماين َّإنجيل َّيخال َّ
هذه َّاألناجيل ََّّ ،وألصحا َّ
وهناكَّإنجيلَّيقالَّلهَّالسبعينَّينسبَّإلىَّتالمسَّوالنصارىَّينكرونهَّ،وهناكَّإنجيلَّبرنابا ََّّ،
تَّاألناجيلَّكثرةَّعظيمة ََّّ،
لَّسرنَّهتسَّ،ولقدَّكثر َّ
وهناكَّإنجيلَّاشتهرَّباسمَّالتذكرةَّ،وإنجي َّ
وأجمع َّعلى َّذلك َّمؤرخو َّالنصرانيةَّ ،ثم َّأرادت َّالكنيسة َّف َّآخر َّالقرن َّالثاين َّالميالدي َّأوَّ
لَّ
تَّهذهَّاألناجي َّ
أوائلَّالقرنَّالثالثَّأنَّتحافظَّعلىَّاألناجيلَّالصادقةَّفَّاعتقادهاَّ،فاختار َّ
األربعة َّمن َّاألناجيل َّالرائجة َّإبان َّذلكَّ ...وهذه َّاألناجيل َّاألربعة َّلم َّيملها َّالمسيحَّ ،ول َّمَّ
تنزلَّعليهَّهوَّبوحيَّأوحيَّإليهَّ،ولكنَّكتبتَّمنَّبعده"(َّ.)3
فغايةَّماَّيقولهَّالنصارىَّفَّأناجيلهمَّالقولَّبأهناَّمن َّصنعَّأتباعَّالمسيحَّ،وزعمهمَّبأ َّنَّ
القرآنَّمنَّتأليفَّمحمدَّليسَّسوىَّإسقاطَّمنَّإسقاطاهتمَّعلىَّالدينَّاإلسالمي ََّّ.
 -3دعوى أن آيات القرآن متناقضة متعارضة وليست متسقة:
تَّالمفضوحةَّالتيَّيبثُّهاَّالمستشرقونَّدعواهمَّبأنَّالقرآنَّمتناقضَّ،يقو َّلَّ
منَّاالفرتاءا َّ
متجانس َّاَّ
ًَّ
جولدتسيهر"َّ :من َّالعسير َّأن َّنستخلص َّمن َّالقرآ َّن َّنفسه َّمذه ًَّبا َّعقيديَّا َّموح ًَّدا َّ

وخطرا َّإال َّآثار َّعام َّةَّ
ًَّ
وخال ًَّيا َّمن َّالتناقضاتَّ ،ولم َّيصلنا َّمن َّالمعارف َّالدينية َّاألكثر َّأهمية َّ
نجدَّفيهاَّ-إذاَّبحثناَّفَّتفاصيله َّاَّ-أحيانًَّاَّتعاليمَّمتناقضة"(.)4

 ،)111 :ميلرص تلريخ اإلنمالنية ،ويلاز ( 626 /3ومال

( )1ينظر :حضلر اريرب ،غومتلف رونوس (
نيد ل).
( )2ينظر :ينلني ارمميحية ،خواجه مل ارديس ( .)58 :
( )3محلضرام فال ارنصرانية (  38:ومل نيد ل).
( )4نمااو اريقيااد اإلماا(مية وتطور اال ،رجوردتماايهر ،عااس تاالب اإلمااقلط فااال مناال ج ارممتشاارقيس
وارمنشريس ،رشوقال أنوخلي ( .)64:
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هللَّ
ى َّا َّ
ن َّقبلَّ ،لسنا َّهنا َّبصدد َّالرد َّعلى َّهذَّا َّاالفرتاءَّ ،كيف َّوقد َّتحد َّ
وكم َّا َّذكرنا َّم َّ
اب َّالَّ َّريبَّ َّفيهَّ} َّ[البقرة ََّّ:
سبحانه َّوتعالى َّبذلك َّالبشري َّة َّجمعاء َّبقوله َّتعالى{َّ :ذلكَّ َّالكت َّ
اهللَّ
َّ ،]2وذكر َّأن َّعدم َّتناقضه َّمن َّأكرب َّالدالئل َّعلى َّإلهية َّمصدره{َّ :ولوَّ َّكانَّ َّمنَّ َّعندَّ َّغيرَّ َّ َّ
يرا}َّ[النساءَّ.َّ ]82َّ:
لوجدواَّفيهََّّاختال ًَّفاَّكث ًَّ
سَّ
ولكنناَّلوَّنظرناَّإلىَّحالَّهؤالءَّالمستشرقينَّمنَّيهودَّونصارىَّوإلىَّكتاهبمَّالمقد َّ
ن َّصغا َّرَّ
الموجود َّبأيديهم َّاليوم َّنجد َّمن َّالتناقض َّما َّال َّيستطيعون َّأن َّيخفوه َّعن َّأعي َّ
تَّالباحثين ََّّ.
فضالَّعنَّعدسا َّ
الدارسينَّ ً َّ،
وقد َّنطق َّجملة َّمن َّالباحثين َّبذلك َّالتناقضَّ ،يقول َّموريس َّبوكاي"َّ :النبذة َّالعام َّةَّ
التي َّقدمناها َّعن َّاألناجيل َّوالمنبثقة َّعن َّالتحليل َّالنقدي َّللنصوصَّ ،تكون َّلدينا َّصورةَّ
لَّ
ب َّغير َّمرتابط َّمفتقر َّهيكله َّإلى َّحسن َّالتتابع َّكما َّيبدو َّأن َّما َّفيه َّمن َّتضاد َّغير َّقاب َّ
ألد َّ
ت َّوأمور َّغير َّمعقولة َّف َّالروايات َّ)َّ
للتذليل"(َّ ،)1إلى َّأن َّعنون َّعنواَّنًا َّآخر َّسماه(َّ :تناقضا َّ
تَّالتيَّتسردَّأحداثاَّقدَّ
ليقول"َّ:يحتويَّكلَّمنَّاألناجيلَّاألربعةَّعلىَّعددَّهامَّمنَّالروايا َّ
تَّ
تكون َّمذكورة َّف َّإنجيل َّواحد َّفقطَّ ،أو َّتذكر َّف َّعدة َّأناجيلَّ ،أو َّفيها َّكلهاَّ ،فإذا َّكان َّ
مذكورة َّف َّإنجيل َّواحد َّفقط َّفإهنا َّتطرح َّمشاكل َّهامةَّ ،وعلى َّهذا َّففي َّحالة َّما َّيكونَّ
تَّ
واحداَّفقطَّقدَّذكرهَّ...هناكَّالعبارا َّ
مبشراَّ ًَّ
الحديثَّبعيدَّالمرمىَّفإنَّالقارئَّيدهشَّأنَّ ًَّ
تَّ
ت َّمتىَّ ،والمتناقضا َّ
تَّجليةَّ ...فخياال َّ
المذكورة َّف َّاألناجيلَّ ،فهي َّنفسها َّتثبت َّتناقضا َّ
ثَّ
ت َّالعلم َّالحدي َّ
الصارخة َّبين َّاألناجيل َّواألمور َّغير َّالمعقولةَّ ،وعدم َّالتوافق َّمع َّمعطيا َّ
ت َّالمتوالية َّللنصوصَّ ،كل َّهذا َّيجعل َّاألناجيل َّتحتوي َّعلى َّإصحاحاتََّّ
والتحريفا َّ
تَّتنبعَّمنَّالخيالَّاإلنساينَّوحده"(َّ.)2
وفقرا َّ
فَّ
تَّواألغالطَّ َّ
وقدَّسردَّالشيخَّمحمدَّرحمتَّاهللَّبنَّخليلَّالرحمنَّالهنديَّالتناقضا َّ
تناقضاَّ ،واألغالط َّإلىَّ
ت َّإلى َّمائة َّوخمسة َّوعشرين َّ ً َّ
ب َّالمقدس َّوأوصل َّالتناقضا َّ
الكتا َّ
مائة َّوعشرة َّأغالط! َّثم َّقال َّبعد َّذلك"َّ :وظني َّأن َّالكنيسة َّالرومانية َّألجل َّهذه َّالمفاسدَّ
جَّ
التيَّعلمتهاَّفَّهذاَّالفصلَّكانتَّتمنعَّالعامةَّعنَّقراءةَّهذهَّالكتبَّ،وتقولَّ:إنَّالشرَّالنات َّ
نَّ
سليماَّجدَّاَّ،وعيوهباَّكانتَّمسترتةَّع َّ
بَّكانَّ ًَّ
منَّقراءهتاَّأكثرَّمنَّالخيرَّ،ورأيهمَّفَّهذاَّالبا َّ

( )1ارتورا واإلنجي وارقرآس (
( )2ارتورا واإلنجي وارقرآس (

 94 :ومل نيد ل).
 121 :ومل نيد ل).
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تَّهذه َّالكتب َّظهرَّ
تَّفرقة َّالربوتستنت َّوأظهر َّ
أعين َّالمخالفين َّلعدم َّشيوعهاَّ ،ولما َّظهر َّ
ماَّظهرَّفَّديارَّأوروبا" َّ(َّ.)1
وأظن َّأن َّاإلسقاط َّف َّافرتائهم َّذلك َّبعد َّهذا َّالبيان َّغدا َّأظهر َّمن َّالشمسَّ ،فدعواه َّمَّ
التناقضَّفَّالقرآنَّليسَّبشيءَّوإنماَّهوَّإسقاطَّفحسبَّ.
 -4دعوى أن اإلسالم مزيج من األديان السابقة وليس دينا جديدا:
من َّالتَُّّهَّم َّالقديمة َّالمتجددة َّدعوى َّأنَّاإلسالم َّمقتبس َّمن َّاليهودية َّأو َّالنصرانية َّأ َّوَّ
كثير َّمن َّعقائدها َّوشعائرها َّكذلكَّ ،وهذه َّالتهمة َّنجد َّعامة َّالمستشرقين َّيوجهوهنا َّإلىَّ
نَّ
اإلسالمَّ ،يقول َّجولدتسيهر"َّ :لكي َّنقدر َّعمل َّمحمد َّرسول َّاهلل َّصلى َّاهلل َّعلي َّه َّوسلم َّم َّ
لَّ
ابتكاراَّوطري ًَّفاَّمنَّك َّ
ًَّ
الوجهةَّالتاريخيةَّليسَّمنَّالضروريَّأنَّنتساءلَّعماَّإذاَّكانَّتبشيرهَّ
سَّ
جديدا َّبحتًَّاَّ،فتبشير َّالنبي َّالعربي َّلي َّ
ًَّ
الوجوه َّناش َّئًا َّعن َّروحهَّ ،وعما َّإذا َّكانَّيفتح َّطري ًَّقاَّ

مزيجاَّمنتخ ًَّباَّمنَّمعارفَّوآراءَّدينيةَّعرفهاَّأوَّاستقاهاَّبسببَّاتصالهَّبالعناصرَّاليهودي َّةَّ
إالَّ ًَّ
والمسيحية َّوغيره َّا َّالتي َّتأثر َّهبا َّتأ ُّث ًَّرا َّعمي ًَّقاَّ ،والتي َّرآها َّجديرة َّبأ َّن َّتوقظ َّعاطفة َّحقي َّقي َّةَّ
عندَّبنيَّوطنه"(َّ.)2

نَّ
ت َّبجديدَّ ،وإنما َّهو َّمولود َّم َّ
وهكذا َّيزعم َّكثير َّمن َّالمستشرقين َّأن َّاإلسالم َّلم َّيأ َّ
رحم َّالنصرانية؛ َّوليس َّعلى َّالنصارى َّأن َّيرتكوا َّدينهم َّليعتنقوا َّدين َّاإلسالم؛ َّومن َّذلكَّ
لَّ
ب َّ(اإلسالم َّبدعة َّنصرانية) َّوالذي َّأصدره َّإلياس َّألمر َّف َّلبنان َّعام َّ1958مَّ ،ومث َّ
كتا َّ
ذلك َّقول َّالمستشرق َّصمويل َّزويمر َّف َّرسالة َّسماها(َّ :وهديناه َّالنجدين) َّيخاطب َّهب َّاَّ
المسيحيين"َّ :لستم َّمضطرين َّإلى َّتغيير َّداخلي َّف َّعقيدتكم َّوال َّإلى َّتجديد َّالطبيعة َّإذَّاَّ
بَّ
رغبتم َّف َّاعتناق َّالديانة َّاإلسالمية"(َّ،)3ويقول َّفيليب َّحتي"َّ :لقد َّنسج َّاإلسالم َّف َّترتي َّ
صالة َّالجمعة َّعلى َّمنوال َّاليهود َّف َّعبادهتم َّبالكنيسَّ ،إال َّأنه َّتأثر َّمن َّبعدَّ َّبطقوس َّصالةَّ
نَّ
األحد َّالتي َّيمارسها َّالنصارى َّف َّالبيع" َّ(َّ ،)4ويقول َّكارل َّبروكلمان"َّ :اقتبس َّالنبي َّع َّ
التوراة َّفكرة َّالخطيئة َّاألصليةَّ ...وإنما َّترجع َّمعتقداته َّفيما َّيتعلق َّبالعالم َّاآلخر َّإلىَّ
مصادر َّيهوديةَّ ،وهكذا َّتتصل َّبصورة َّغير َّمباشرة َّبمصادر َّفارسية َّوبابلية َّقديمة"(َّ،)5وقالَّ
( )1إظهلر ارحق (.)351 /2
( )2اريقيد وارشريية (  5 :ومل نيد ل).
( )3ينلني ارمميحية ،خواجه أفند مل ارديس (
( )4تلريخ اريرب ارمطو ( .)181 :
( )5تلريخ ارشيوب اإلم(مية ( .)70 :
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نَّ
عد َّاإلسالم َّصورة َّمختصرة َّم َّ
غوستاف َّلوبون"َّ :وإذا َّأرجعنا َّالقرآن َّإلى َّأصوله َّأمكننا َّ َُّّ
فَّ
النصرانيةَّ ،واإلسالم َّيختلف َّعن َّالنصرانية َّمع َّذلك َّف َّكثير َّمن َّاألصولَّ ،وال َّسيما َّ َّ
التوحيدَّالمطلقَّالذيَّهوَّأصلَّأساسي"(َّ.)1
فَّالردَّواإلبطالَّلهذهَّالمزاعمَّكيالَّيطولَّالبحثَّ،ولكنَّالغرضَّبيا َّنَّ
ولسناَّنستطردَّ َّ
وجه َّاإلسقاطَّ ،واإلسقاط َّهنا َّواضح َّف َّدعواهم َّأنَّاإلسالم َّبدعة َّنصرانيةَّ ،فمن َّالمعلو َّمَّ
تَّ
ت َّبشريعة َّجديدة َّبل َّكما َّقال َّالمسيح"َّ :ال َّتظنوا َّأين َّجئ َّ
أن َّالنصرانية َّف َّحقيقتها َّلم َّتأ َّ
تَّ
ألنقض َّالناموس َّأو َّاألنبياءَّ ،ما َّجئت َّألنقض َّبل َّألكمل" َّ()2؛ َّولذلك َّفإن َّاألناجيل َّليس َّ
سوى َّتكميل َّلشرع َّموسى َّعليه َّالسالمَّ ،وليس َّفيها َّشيء َّعن َّالشرائعَّ ،وإنما َّيأخذو َّنَّ
شرائعهمَّعنَّتوراةَّموسى؛َّولذاَّتطبعَّالكنيسةَّالتوراةَّواإلنجيلَّم ًَّعاَّفيماَّيسمونهَّبالكتابََّّ
المقدسَّ.
هذاَّمنَّجهةَّ،ومنَّجهةَّأخرىَّفالمسيحيةَّالمعاصر َّةَّليستَّسوىَّبدعةَّيهوديةَّوثني َّةَّ
باعرتاف َّالمسيحيين َّأنفسهمَّ ،ولكن َّالنصارى َّينفرون َّمن َّذلك َّالعيب َّالذي َّفيهم َّبوصمَّ
ت َّالعلمي َّةَّ
ث َّواالستقصاءا َّ
اإلسالم َّبهَّ ،يقول َّالدكتور َّفرانز َّغريس َّالنصراين"َّ :إن َّالبحو َّ
لَّ
إصحاحا َّمن َّالتسعة َّوالثمانين َّلألناجي َّ
ًَّ
أثبتت َّوأقامت َّالربهان َّوالدليل َّعلى َّأن َّثمانين َّ
األربعة َّما َّهي َّإال َّصورة َّونسخة َّعن َّحياة َّوتعالي َّم َّ(كرشنا) َّو(بوذا)َّ ،فيا َّلها َّمن َّنتيج َّةَّ
صَّ
محزنة َّللنصارىَّ ،وحصيلة َّمفجعة َّللنصرانية! َّويا َّل َّهَّمن َّمنظر َّومشهد َّأليم َّألجل َّشخ َّ
بَّ
المسيح! َّإن َّالعالم َّالنصراين َّأخذ َّبالسقوط َّواالهنيارَّ ،إنه َّيغطس َّويغوص َّويرس َّ
ويسوخ"(َّ.)3
لَّهوَّم َّاَّتوصلَّإليهَّمنَّقارنَّبينَّماَّفَّالنصراني َّةَّ
قوالَّشاذَّاَّمنَّالنصارىَّ،ب َّ
وليسَّهذاَّ ً َّ
نَّ
نَّاألديانَّ،يقولَّاألستاذَّرودلفَّسيدلَّعالمَّالدينَّالربوتستانتي"َّ:فإنهَّم َّ
وماَّفَّغيرهاَّم َّ
إصحاحا َّالتي َّيتألف َّمنها َّإنجيل َّمتىَّ ،فإن َّإصحاحين َّمنها َّفقط َّ-هما ََّّ:
ًَّ
ثمانية َّوعشرين َّ
سَّ
ينَّوالعشرونَّوالرابعَّوالعشرو َّنَّ-خاليانَّمنَّالنصوصَّالهندوسيةَّ،ومنَّإنجيلَّمرق َّ
الثا َّ
أيضاَّ-هماَّ:السابعَّوالثاينَّعش َّرَّ-غي َّرَّ
إصحاحاَّفإنَّإصحاحينَّ ً َّ
ًَّ
الذيَّيتكونَّمنَّستةَّعشرَّ
نَّ
منقولينَّ ،وف َّإنجيل َّلوقاَّ :اإلصحاح َّالسادس َّعشر َّوالسابع َّعشر َّوالعشرون َّفقط َّم َّ

.)158 :

( )1حضلر اريرب (
( )2إنجي متى (.)17/5
( )3تندد أو لص قميس ( .)114:
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إصحاحا َّالتي َّيتشكل َّمنها َّاإلنجيل َّالمذكور َّهي َّليست َّمنتحل َّةَّ
ًَّ
ن َّ
مجموع َّأربعة َّوعشري َّ
نَّ
إصحاحاَّ ،فإن َّاإلصحاحي َّ
ًَّ
واحدا َّوعشرين َّ
أيَّ :مسروقةَّ ،ثم َّإنجيل َّيوحنا َّالمتضمن َّ ًَّ
العاشرَّوالسابعَّعشرَّفقطَّخاليانَّمنَّالنقل" َّ(َّ.)1
كثيرا َّمن َّعقائد َّالمسيحية َّالحالية َّوشرائعها َّمتهمة َّبكوهن َّاَّ
إذن َّاألمر َّظاهر َّف َّأن َّ ًَّ
مبتدعة َّمن َّاألديان َّالسابقةَّ ،سواء َّاليهودية َّأو َّاألديان َّالوثنية؛ َّفال َّنعجب َّبعد َّذلك َّأنَّ
يصموا َّاإلسالم َّوعقائده َّوشرائعه َّبكوهنا َّمبتدعة َّمن َّاألديان َّاألخرىَّ ،فهل َّهذا َّإال َّمجردَّ
إسقاط؟ َّ!َّ
 -5دعوى أن طفولة النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم غامضة ومجهولة:
يَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّفَّطفولتهَّ
تَّعنَّالنب َّ
زعمَّجملةَّمنَّالمستشرقينَّأنَّالمعلوما َّ
نَّ
كثيراَّعن َّذلكَّ ،بل َّبقيت َّتلك َّالحقبة َّالزمنية َّم َّ
نادرة َّوقليلةَّ ،ولم َّينقل َّالتاريخ َّإلينا َّشيئًَّا َّ ًَّ

هلل َّعليه َّوسلم َّف َّغياهب َّالجهل ََّّ ،يقول َّبروكلمان"َّ :ولسنا َّنملك َّب َِّّين َّةَّ
حياة َّالنبي َّصلى َّا َّ
كَّ
ت َّالقرآنية َّمن َّسورة َّالضحى{َّ :ألمَّ َّيجد َّ
موثو ًَّقا َّهبا َّعن َّحياة َّالنبي َّاألولى َّإال َّهذه َّاآليا َّ
ال َّفأغنى َّ َّ(َّ )8فأما َّاليتيمَّ َّفالَّ َّتقه َّرَّ
يما َّفآوى َّ(َّ )َّ 6ووجدكَّ َّضاالَّ َّفهدى َّ َّ(َّ )7ووجدكَّ َّعائ ً َّ
يت ًَّ

ث}َّ[الضحىَّ.)2(َّ "]11-6َّ:
(َّ)9وأماَّالسائلََّّفالََّّتنهرََّّ َّ(َّ)10وأماَّبنعمةََّّر ِّبكََّّفحدِّ َّ

يَّ
مربرَّا َّمع َّضخامة َّالمكتبة َّالتي َّتتكلم َّعن َّسير َّة َّالنب َّ
وال َّنجد َّلمثل َّهذه َّالدعوى َّ ًَّ

طَّ
الَّأنهَّمجردَّإسقا َّ
صَّالكثيرةَّالمتواترةَّ،إ َّ
صلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّفَّطفولتهَّوغيرهاَّ،والقص َّ
ح َّعليه َّالسالم َّال َّتعرف َّسيرت َّهَّ
ب َّبه َّهؤالء َّالنصارىَّ ،فإن َّالمسي َّ
وتعيير َّللمسلمين َّبم َّا َّيعا َّ
بَّ
فَّأيامَّطفولتهَّ،بلَّهيَّمماَّوقفتَّأمامهَّاألفواهَّحائرةَّ،وجفَّتَّعندهَّمحابرََّّالكَّتَّابَّ،وغا َّ
ذكرهَّفَّالكتبَّ،حتىَّفَّكتبهمَّالمقدسةَّ،فاألناجيلَّلمَّتذكرَّشيئًَّاَّعنَّهذهَّالحقبةَّالزمنية ََّّ،
تَّعنهاَّفَّحياةَّالمسيحَّ،الَّيعلمَّعنهاَّأحدَّشيئًَّاَّ،الَّ
تَّالثماينَّعشرةَّاألولىَّمسكو َّ
فالسنوا َّ
قدماء َّالقساوسة َّوال َّالمعاصرون َّمنهمَّ ،وف َّذلك َّألف َّتشارلز َّفرانسيس َّبوتر َّكتابه َّالذيَّ
سماه(َّ:الكشفَّعنَّالسنينَّالمفقودةَّمنَّحياةَّيسوع)َّ.

( )1تندد أو لص قميس (  .)117:وقد ملَّط نيض ارنلحثيس ارضاو علاى ا ه ارقضاية لألماتل محماد
طل ر ارتنِّير فال تلنه :اريقلئد اروثنية فال ارديلنة ارمميحية ،واألمتل خواجاه مال اراديس فاال تلناه:
ينلني ارمميحية.
( )2تلريخ ارشيوب اإلم(مية ( .)33 :
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فَّ
ف َّإنجيل َّمتى َّ َّ
وليس َّف َّاألناجيل َّذكر َّلهذه َّالفرتة َّمن َّحيا َّة َّالمسيحَّ ،عدا َّما َّ َّ
حَّ
اإلصحاح َّالثاين َّحيث َّيذكر َّأن َّيسوع َّكان َّرضي ًَّعا َّسكن َّمدينة َّناصرةَّ ،ويبدأ َّاإلصحا َّ
الثالثَّمباشرةَّفَّالحديثَّعنَّتعميدهَّوهوَّابنَّالثالثينَّعا ًَّما َّ(َّ.)1
يقول َّول َّديورانت"َّ :هل َّوجد َّالمسيح َّحقَّاَّ ،أو َّأن َّقصة َّحياة َّمؤسس َّالمسيحي َّةَّ
ت َّكرشن َّاَّ
وثمرة َّأحزان َّالبشرية َّوخياالهتا َّوآمالها َّأسطورة َّمن َّاألساطير َّشبيهة َّبخرافا َّ
س َّومثراس؟ َّلقد َّكان َّبولنجربك َّوالملتفون َّحوله َّ-
وأوزريس َّوأتيس َّوأدنيس َّوديونسي َّ
الَّ
وهم َّجماعة َّارتاح َّألفكارهمَّفولتير َّنفس َّهَّ-يقو َّلَّفَّمجالسهمَّالخاصةَّ :إ َّنَّالمسيح َّقدَّ َّ
تَّالتيَّمارسته َّاَّ
تَّواالضطهادا َّ
ثَّعنَّالصراعا َّ
يكونَّلهَّوجودَّعلىَّاإلطالق" َّ(َّ،)2ثمَّتحد َّ
الكنيسةَّضدَّمنَّجهرَّبذلكَّعلىَّمدىَّالتاريخَّ.
األحقَّبأنَّيوصفَّسير َّةَّ
ُّ َّ
إذنَّ،فمَّنَّمَّنََّّالنبيينَّطفولتَّهَّغامضةَّحتىَّاآلن؟!َّوماَّالدينَّ
فَّ
نبيِّه َّبقلَّة َّالمصادر َّوعدم َّالوضوح؟!َّوهل َّكان َّزعم َّالمستشرقين َّغموضََّّفرتة َّالطفولة َّ َّ
طا؟ َّ!َّ
حياةَّالنبيَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّإالَّإسقا ًَّ
رسوالَّ،والدتهَّآيةَّ
ً َّ
نعتزَّبالمسيحَّعليهَّالسالمَّ،ونؤمنَّبهَّنبيَّاَّ
علىَّأنناَّنحنَّالمسلمينَّ َُّّ
منَّآياتَّاهلل؛َّفقدَّولدَّمنَّغيرَّأبَّ،ونطقَّبالحقَّوماَّزالَّفَّالمهدَّصبيَّاَّكماَّوردَّفَّالقرآ َّنَّ
بدالَّ
يحبَّالمسيحَّويوالي َّهَّأ َّنَّيفخرَّبالقرآنَّالكريمَّويتفكرَّفيهَّ ً َّ
الكريمَّ،وكانَّاألحرىَّبمنَّ ُّ َّ
منَّأنَّيصمَّنبيهََّّبماَّوصم ََّّ.
الخاتمة:
نَّ
ن َّالمستشرقين َّاليهود َّوالنصارى َّإسقاطَّ َّم َّا َّأسقطوه َّم َّ
لئن َّكان َّمنهج َّكثير َّم َّ
نَّ
مربرا َّلم َّ
ت َّعلى َّالدين َّاإلسالمي َّبمنهج َّ(رمتني َّبدائها َّوانسلت)َّ ،فإننا َّال َّنجد َّ ًَّ
االهتاما َّ
ينقلَّعنهمَّهذهَّالشبهَّويثيرهاَّبينَّالمسلمينَّجزا ًَّفاَّلمجردَّأنَّأولئكَّقالواَّهباَّ،وقدَّظهرَّفَّ
كثيرا َّمن َّالمستشرقين َّحين َّينظرون َّإلى َّاإلسال َّم َّينظرون َّبعيوهن َّمَّ
هذه َّالورقة َّجليَّا َّأن َّ ًَّ
وبواقعهم َّال َّبما َّهو َّاإلسالم َّف َّحقيقته َّوواقعهَّ ،وهذا َّمن َّاألخطاء َّالجوهرية َّف َّالمنهجي َّةَّ
فَّ
البحثية َّلدى َّالمستشرقين َّإن َّأحسنا َّهبم َّالظنَّ ،ال َّكما َّيقول َّنيتشه َّالذي َّسنختم َّبقوله َّ َّ
الورقةَّالقادمةَّعنَّاإلسقاطَّبإذنَّاهللَّتعالىَّ.

( )1ينظر :إنجي متى (.)2 /1
( )2قصة ارحضلر (.)202 /11
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هذا َّنوع َّمن َّمكرهم َّو{يريدَّ َّاهللَّ َّأنَّ َّيحقَّ َّالحقَّ َّبكلماتهَّ َّويقطعَّ َّدابرَّ َّالكافرينَّ َّ َّ(َّ)َّ 7
ليحقََّّالحقََّّويبطلََّّالباطلََّّولوََّّكرهََّّالمجرمونَّ}َّ[األنفالَّ.َّ ]8َّ،7َّ:
وصلىَّاهللَّعلىَّنبيناَّمحمدَّ،وعلىَّآلهَّوصحبهَّوسلم.
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